Experience the World of

WallCraft !

Sparkelen som fester på ” alle ” underlag.

Med nye WallCraft kan du gjøre jobben raskere
og mer effektivt - på alle underlag.

Enklere jobb og fortere ferdig
med WallCraft sparkelmasse

Ett produkt dekker mange sparkeloppgaver på de fleste underlag.
Med WallCraft kan du legge holdfaste
og sikre sparkelsjikt på de fleste flater,
også vanskelige underlag. WallCraft
forenkler arbeidsprosessen og
reduserer tidsforbruket.
Utfør flere arbeidsmomenter på
kortere tid! WallCraft, en hvit sementbasert pulversparkel, kan brukes
direkte på de aller fleste underlag også sugende - uten primer.
Kombinert med svært rask
herdetid betyr dette at flere arbeidsoperasjoner kan utføres samme dag.
En mer rasjonell metode betyr at du
som er håndverker oppnår kortere
leveringstid på oppdraget - ofte flere
arbeidsdager - mens du som gjør
jobben selv, slipper unødig venting
for å fullføre oppussingen og ta
rommet i bruk.
Du oppnår flere fordeler sammenlignet med gipsbaserte produkter og
pastasparkel: WallCraft er elastisk,
smidig og meget lettslipt. Slipbar
etter under 1 time ved tynne sjikt.
Sparkelen er støvredusert, noe som
gir deg et rensligere arbeidsmiljø og
spart tid på forarbeid og rengjøring.

Ferdig vegg på dagen!
WallCraft-metoden: Ved komplett
renovering/oppussing av veggflater,
kan hele arbeidsprosessen utføres
svært hurtig.
Skrapsparkle, sparkle, slip og du har
en slett flate klar for maling eller tapet
i løpet av dagen.

Pose 4 kg

Sekk 20 kg

WallCraft-metoden:
Ferdig vegg på rekordtid!

Møt enhver veggutfordring med WallCraft.
• Velegnet til de fleste
underlag innendørs
– også våtrom

• Priming er sjelden
nødvendig

• Lett å slipe

• Betydelig raskere tørketid
enn gipsbaserte sparkel produkter og pastasparkel

• Svært elastisk og smidig
å arbeide med

• Spenningsfattig og
svært holdfast
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• Ingen krymp eller sprekk
dannelse

• Hvit farge

• Støvredusert
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