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OneFill Premium
Letvægtsspartelmasse til reparation af 
huller op til 50 mm på de fleste underlag 
såsom træ, mursten, beton, metal, fiber- 
plader og spånplader.Synker ikke og er let 
at slibe.

Limtvätt
Anvendes til at fjerne hærdede limrester.

Husfix
Cementbaseret vægspartelmasse til 
inden- og udendørs reparation af huller og 
revner i beton, letbeton, puds, gips, 
gipsplader og fiberplader m.m.

CascoSpack S
Hurtighærdende spartelmasse til spartling 
af revner og sprækker i træ, og fuldspar-
tling af mindre flader. Har også god 
vedhæftning til beton og metal.

Multifill
Finspartel til reparationer op til 10 mm på 
de fleste materialer: træ, mursten, beton, 
metal, masonit, fiberplader m.m. Synker 
ikke og er let at påføre.

Farve Klar

Arbejdstemp. +15 °C - +30 °C

Værktøj Rene klude, børste 

DB-nr. 1652358

Varenr. 493878

Emballage 1 l

GipsplateFiller
Letvægtsfiller til spartling af huller, revner 
og samlinger, på materialer som gips, 
cementpuds, beton og træ. Let at slibe, lavt 
svind, kan overmales efter 10 min. 

Woodfiller 
Vandbaseret træspartelmasse til repara-
tion af mindre skader på træ såsom knaster 
og revner. Overfladen kan efterfølgende 
males, lakeres eller bejdses.

Tørretid 2 timer

Lagtykkelse Op til 4 mm

Værktøj Stålspatel

DB-nr. 1978308

Varenr. 539089

Emballage 400 ml

Forbrug 1 kg/m2/mm

Hærdningstid 2 timer (2mm)

Værktøj Spartel

DB-nr. 2076675 /2080185

Varenr. 567817/ 567816

Emballage 1 og 3 kg

Tørretid 1 time (2 mm)

Lagtykkelse 20 mm

Værktøj Stålspatel

DB-nr. 2162088

Varenr. 562962

Emballage 250 ml

Tørretid 2 timer

Lagtykkelse 10 mm

Værktøj Fugepistol, spartel

DB-nr. 2162089

Varenr. 495233

Emballage 310 ml

Tørretid Overflade tør ca. 30 min.

Lagtykkelse 50 mm

Værktøj Stålspatel

DB-nr. 2162086 / 2162087

Varenr. 563615 / 563616

Emballage 500 ml / 2 l

Farver Natur, eg og teak

Lagtykkelse 3 mm
Tørretid 2 timer
DB-nr. 5938273/ 5938274/ 5967290

Varenr. 494265/ 494267/ 494268

Emballage 40 g


