weber wall plaster fine
• Ger släta ytor
• Lättarbetad
• R1 klass enligt 1504-3

Produktspecifikation
Materialåtgång

1 mm = 1,2 kg/m25 mm = 6 kg/m2 10 mm = 12
kg/m2

Kornstorlek

0-0,25 mm

Om produkten

Rekommenderad
skikttjocklek

0-20 mm

Ett spackel för mineraliska underlag inomhus. Appliceras i
skikttjocklek mellan 0-20 mm
per påslag. 

Vattenbehov

Ca 5 liter/20 kg pulver

Blandningstid

2-4 minuter

Utbyte

16 liter

Appliceringsmetod
• Appliceras för hand

Appliceringstemperatur

+5°C-+30°C

Användningstid

2 timmar

Torktid

1-3 dygn beroende på omgivande temperatur

Börjar härda

4 timmar

Bindemedel

Cement

Ballast

Sand

Tryckhållfasthet 28 dygn

10 MPa

CE-märkning

1504-3

Volymvikt för torrt material

1,14 kg/l

Lagring

12 månader i obruten förpackning och torr miljö

Förpackning

20 kg säck
48 säckar per pall (960 kg)



Användningsområde

Som avjämning och porspackling på mineraliska underlag
där släta ytor eftersträvas. Avsett för tunna avjämningar och
lagningar av gjutsår, gjutblåsor, skarvförskjutningar i tak och
väggar. 
Typ av underlag
• Betong
• Block
• Lättbetong
• Leca-bjälklag

• Mineraliskt underlag
• Puts
• Tegel

Begränsningar
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
• Ej för ytor med mekanisk nötning 

Förberedelser

Eftersträva en temperatur på ca +20°C. Ytor avsedda för
spackling ska vara rengjorda från eventuellt damm, fett och
smuts som kan påverka vidhäftningen mot underlaget.


Blandning

Blanda maskinellt 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande. Tillsätt ca 5 liter vatten per 20 kg säck, vattenmängden
kan justeras några procent (max 12%) för att få ett mer tixotropt/lättflytande bruk.

Användning

Den färdigblandade massan appliceras lättast med stålspackel eller motsvarande. Blanda inte större batcher än vad som
går åt under 2 timmar. 

Observera
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Skydda mot tidig vattenavgång. Rikta exempelvis inte en
byggfläkt direkt mot en nyspacklad yta. Vid låga temperaturer
(<+10°C) förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. 

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. 
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Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av
överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än
att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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