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Dammreducerat, snabbhärdande handspackel för lagtjocklekar 1- 20 mm.
Används till finspackling, lagningar och fallspackling. Skall alltid beläggas med ytmaterial. Smidig konsistens som gör det möjligt att användas i både
tunna och tjocka skikt. Lokalt kan tjockare skikt än 20 mm spacklas.

Egenskaper

Primning

 Dammreducerad

 Absorberande underlag som betong

 Finkorning
 Smidig
 Snabbhärdanande
 Beläggningsbar efter 2 timmar
 EMICODE EC1Plus-R
 Lagningar
 Finspackling

och cementbaserade avjämningsmassor

Teknisk data
 Typ:

Cementbaserat
handspackel

primas med SCHÖNOX KH 1:3 eller
SCHÖNOX KH Fix.

 Färg:

Grå

 Gipsbaserade underlag som

 Skikttjocklek:

1-20 mm

 Brukstid:

15-20 min.

 Gångbar:

Efter ca 60 minuter

gipsbaserade avjämningsmassor primas
med SCHÖNOX KH 1:1 med torktid 24
timmar eller SCHÖNOX KH Fix med torktid 1
timme.

 Beläggningsbar: Efter ca 2 timmar

 Täta underlag som gamla keramiska

 Arbetstemp:

inte under + 5 o C

beläggningar primas med SCHÖNOX SHP.

 Åtgång:

Ca 1,4 kg/m²/mm

Användningsområde

Blandning

 För handspackling av golv inomhus som

 15 kg blandas med 3,6 - 3,75 liter vatten

Ovanstående tider är angivna efter

ska ytbeläggas.

 25 kg blandas med 6,0 - 6,25 liter vatten

 Fallbyggnad
 För golvvärme

 SCHÖNOX RF är ett lämpligt produktval

vid finspackling, lagningar och fallspackling
på de flesta typer av underlag.

RF). Var uppmärksam på att yttre

Bruksanvisning

påverkan såsom temperatur,

 Blanda med rent, kallt vatten. Använd

luftfuktighet och direkt solljus påverkar

maskinvisp.

Underlag

 Applicera med bredspackel till önskad yta.

 Betong

10-15 minuter och sedan finjustera ytan genom

 Vid fallspackling kan man låta spacklet torka

 Puts

att tillsätta lite vatten och skrapa ytan med en

 Cementbaserade avjämningsmassor

frigolitbit.
 Om fler lager ska påföras så ska det primas

 Gipsbaserade avjämningsmassor

Behandling av underlag
 Underlaget ska vara stabilt, fast, väl

rengjort och fritt från olja, fett, damm och

emellan skikten. Det övre skiktet får inte vara
tjockare än det undre
 Rengör verktyg med vatten direkt efter
användning.

liknande som kan försämra vidhäftningen.

Hälsa och miljö

 Svaga eller lösa ytor avlägsnas

Märkning IRRITERANDE

mekaniskt.
 Eventuell golvvärme ska vara avstängd

i minst 1 dygn före spackling och 7 dygn
efter.
 Max fuktighet i underlaget är 95% RF.

Träbaserade underlag ska vara torra
(fuktkvot 8-12).

normala förhållanden (+18 o C och 50%

Xi

Innehåller cement. Irriterar huden. Risk för
allvarlig ögonskada. Förvaras oåtkomligt för
barn. Undvik kontakt med ögonen, spola
genast med mycket vatten och kontakta
läkare. Använd lämpliga skyddshandskar
samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid
olycksfall, illamående eller annan påverkan,
kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt
etiketten.
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Ingående cement innehåller sexvärt krom
<2 mg/kg vid leverans och 6 månader

Informationen är baserade på laboratorie-

därefter, vid lagring på torr plats. Användning

utredningar och lång praktisk erfarenhet.

därefter kan medföra ökad risk för

Uppgifterna är orienterande och avser att

kromeksem. Förvara förpackningen torrt och

hjälpa användaren att finna den lämpligaste

väl tillsluten.

arbetsmetoden. Eftersom användarens
produktionsförhållanden ligger utanför vår

För ytterligare information se

kontroll, kan vi inte ansvara för

säkerhetsdatablad och miljödeklaration.

arbetsresultat, påverkade av lokala

Förpackning
 15 kg säck

omständigheter. I varje enskilt fall
rekommenderas provning och kontinuerlig
kontroll.

 25 kg säck

Lagring
 Förvaras torrt och svalt
 6 månader i oöppnad förpackning

The Sika management system is certified according
to ISO 9001 and 14001 by SQS.

SIKA SVERIGE AB
Box 8061
163 08 Spånga
Tel: +46 8 621 89 00
www.schonox.se
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