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Synteko Wood Filler 1691, 1693 - 94 
 
Användningsområde • Lämpligt för trägolv. 

• Används på golv där t ex skarvspackling önskas. 
  
Produktegenskaper • Synteko filler är ett färdigblandat vattenburet spackel.  
 
 
Bruksanvisning Gör så här: 

 
1. Slipa golvet med slippapper P40-60-80 så det blir trärent. 

Dammsug golvet noga. 
2. Arbeta in Synteko Wood Filler noga i springor och 

skarvar, med en spackel. Låt fillern torka i ca 20 minuter. 
Är springorna större en 1,5 mm bör fillern torka över natt 
innan nästa applicering görs. Annars finns risk att fillern 
krackelerar. Temperatur och luftfuktighet påverkar fillern 
negativt vilket kan resultera till mycket längre torktid.  

3. När Synteko Wood Filler har torkat slipas ytan med P 80-
120 papper och dammsuges noggrant före lackning. 

4. För ytbehandling kan samtliga Synteko lacker och oljor 
användas. 

 
Vill man ha en mer plastisk produkt kan Synteko Wood Filler blandas 
med 10% grundlack 1600. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Vinyl-akryl 
 
Färg Exotic - 1691 

Light Wood – 1693 
White Oak – 1694 

  
 
Konsistens Pasta 
 
Densitet 1,6 kg/l 
 
Torrhalt Ca 75 % 
 
Lösningsmedel Vatten 
 
pH 7-8 
 
Viskositet 50 000 cps 
 
Brandfara Nej 
 
Arbetstemperatur Ej under +18 C° 

Produktinformation 



 
Torktid Ca 20 minuter om springorna är mindre en 1,5 mm. 
 
Åtgång Ca 8 m²/liter vid helspackling. 
 
Lagringstid Minst 12 månader i obruten förpackning. Lagras frostfritt men ej över 

+30°C. 
 
Förpackning 5 liter 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning - - - - 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Synteko Wood Filler är vattenbaserad. Normal aktsamhet som generellt 
gäller vid hantering av kemiska produkter skall iakttagas. Sörj för god 
ventilation vid användandet. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. 
Vid stänk i ögonen spola med vatten. 
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och         
lång praktisk erfarenhet.  Uppgifterna är orienterande Akzo Nobel Deco International AB 
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provning och kontinuerlig kontroll. 
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