Gipsplate filler
Hakk i plata?
Ingenting er mer utidig enn hakk, rifter, sprekker, sår og småskader. Men det er heller
ingenting som er enklere å utbedre på
en kjapp og effektiv måte! Legg en
streng med Casco Gipsplate filler,
glatt med en sparkel, slip lett
ved behov - vips så er
skaden reparert.

Skadede bygningsplater blir som nye.
Like velegnet på stukkatur, betong, stein og tre.
Tørr på to timer. Krymper ikke. Overmalbar.

Gipsplate filler 3592

Tekniske data:
Basis:
Farge:
Densitet:
Tørrstoffinnhold:
PH verdi:
Tørketid:

Påføringstemp:

Helse og miljø:
Brannfare:
Ingen
Helsefare:
Ingen
Se også vårt HMS - datablad.

Filleren er overflatetørr etter 2 timer.
Grader og eventuell
overflødig størknet
masse slipes lett. Finpussing er normalt
ikke nødvendig, men
vurderes etter behov.

For utførlig informasjon om produktene,
se produktinformasjonsbladet på
www.casco.no.

Emballasje:
• 310 ml patron

OPPLAG: 5000

Avfallshåndtering:

Glatt med stålsparkel.
Overflødig masse
skrapes vekk.

Artikkelnummer:
• 3592 46 110

VARENR: 33266

Oppbevaring:

Legg en streng med
Casco Gipsplate filler
i skadestedet.

GTIN nr. forbrukerpakning
7 311 980 138 212
GTIN nr. detaljistpakning
17 311 980 138 219
Nobbvarenummer
44491213

Akzo Nobel Coatings AS
1411 KOLBOTN
Tlf: 66 81 94 00

BESSERSCHNITT

Verktøy:
Rengjøring:

Polymer harpiks
Hvit
0,57g/m3
52 %
7-9
Overflatetørr etter ca.
2 timer (+23 ○C /50% RF)
Varierer avhengig av
sjikttykkelse, temperatur
og luftfuktighet
Min 5 ○C. Best mellom
+10 ○C og +20 ○C
Fugepistol og stålsparkel
Varmt vann umiddelbart
etter bruk
Tåler ikke frost. Oppbevares utilgjengelig
for barn
Må ikke tømmes i
kloakkavløp

Bruksanvisning:
Fjern alle løse partikler. Underlaget skal
være rent, tørt og støvfritt. Påfør sparkelmassen med fugepistol og sparkel. Kun
til innendørs bruk. Overmalbar.
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Egenskaper:
Casco Gipsplate filler er en lettvektsfiller
til sparkling av hull, sprekker og skjøter
i alle typer av bygningsplater. Kan også
brukes for å reparere sprekker og revner
i materiell som stukkatur, gipsdekorasjoner,
betong, kalk, stein og tre. Krymper ikke.
Kun til innendørs bruk.

