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Micro
Extremt lättspacklat och lättslipat tvåkomponent polyesterspackel av 
lättviktstyp. Slipbar efter 15-20 min.

• Används som finspackel
• När minimal vikt eftersträvas
• Innan målning
• Fyller små repor
• Jämnar till efter glasfiberspackel
• Fyller ut mindre bucklor

Art nr Förp.stl  
11021 130 ml
10900 0,28 L
10901 0,55 L
10902 1,3 L

Flexible
Ett mycket värme- och vibrationståligt 2-komp. polyesterspackel främst 
för plåt- och plastskador. Vid halverad härdarmängd kan spacklet pul-
verlackas. Slipbar efter ca. 15-20 min.

• Perfekt för plastkåpor till tex MC och mopeder
• Spoliers, vingar
• Stötfångare
• Spackla värmeutsatta delar >200 grader
• Plåt där vibrationer finns
• Plastbåtar

Art nr Förp.stl   
11020 130 ml
11000 500 g
11001 1 kg
11002 2,5 kg

Rapid Filler 1K / Snabbspackel
Ett extremt tätt och snabbtorkande enkomponent snabbspackel för 
skrapspackling av mindre skador som sliprepor, porer etc. Slipbar efter 
ca. 10 min vid tunnare skikt.

• Snickerispackel innan du målar ex. köksstolar (fyller slagmärken 
och repor)

• Innan tapetsering för att fylla skruvhål
• Fyller sliprepor efter slipningar av 2K spackel

Art nr Förp.stl   
11026 130 ml

Chemical Metal
En tvåkomponent polyesterprodukt. Används vid lagning av läckande 
bensintankar, element, takrännor, rör, vattentankar etc. Är beständig 
mot bensin, kylarvätska, olja, vatten etc.

• Limmar ihop metalldelar
• Extremt tätt, sjunker minimalt
• Sätter fast skruvar i trasiga gängor

Art nr Förp.stl   
11024 130 ml

Optimal
Ett mycket lättarbetat tvåkomponent polyesterspackel med soft kvalité 
och extremt god vidhäftningsförmåga till såväl vanlig som galvanise-
rad karosseriplåt. Slipbar efter 15-20 minuter.

• Klassiskt riktspackel
• Kan med fördel läggas på galvad plåt
• Mycket lättspacklat

Art nr Förp.stl 
10801 0,55 L
10802 1,3 L

Fine
Ett smidigt och lättslipat tvåkomponent polyesterspackel som ger en 
tät och porfri yta. Används vid lack- och plåtarbeten där kravet på 
ytfinhet är stor. Lämplig på såväl vanlig som galvaniserad plåt. Slipbar 
efter 15-10 minuter.

• Polyesterbaserat finspackel
• Ger en extremt tät och fin ytfinish
• Läggs i tunna skikt för mindre utfyllnad

Art nr Förp.stl 
11030  0,4 kg
11031  1 kg

Carbon Filler
Tvåkomponent specialpolyesterspackel för glasfiberarmerad plast och 
kolfiberkompositer. Går på andra plaster också, men då ska ytan grun-
das med plastprimer. Slipbar efter 15 min.

• Bra vid reparationer av vingar och spoilers
• Om du vill ha mörkt spackel, svart i burken efter  

slipning mörkgrå
• Den mörka färgen gör att du ser vart du slipat

Art nr Förp.stl 
10930 0,28 L

Tillbehör
Produkt   Art. nr 
Blandningsblock   11581
Spackelspade i plåt 100mm 11592
Spackelspade i plå 50-75-100mm 11594
Spackelspade i gummi  11593
Klibbduk    11210
Aluminiumnät (A4-storlek)  11590
Glasfiberväv (A4-storlek)  11591
Härdare 25g   95051

Se vår hemsida för produktblad, säkerhetsdatablad och filmer om våra spackelprodukter. Se vår hemsida för produktblad, säkerhetsdatablad och filmer om våra spackelprodukter.

I Fritsla har vi på Hagmans sedan lång tid till-
baka utvecklat och tillverkat polyesterspackel. 
Hagmans har ett brett utbud av 2-komponen-
tiga spackelprodukter för proffs och gör det 
självare. Våra produkter täcker de flesta behov 
och kännetecknas av att de är användarvänliga, 
lättspacklade och lättslipade.

På vår hemsida finns produktblad, säkerhetsda-
tablad och filmer om våra spackelprodukter.

Glass Fibre
Ett glasfiberförstärkt tvåkomponent polyesterspackel för lagning av 
rosthål på bilar samt till plåt- och plastskador. Slipbar efter ca. 20 min.

•   Lagning av båtar
•   Takboxar 
•   Glasfiberkarosser
•   Laga hål i plastkåpor
•   Laga rosthål 

Art nr Förp.stl     
11022 130 ml
11050 400 g
11051 1 kg
11052 2,5 kg



Spray Filler 9000 2K
Sprut- och penselbart 2-komp. polyesterspackel med flytande härdare 
som ger en tät och porfri yta. I rumstemperatur är spacklet slipbart 
efter ca 2 tim. Sprutspackel av lättviktstyp. 

• Extremt lättslipad
• Går att applicera med roller
• Vid slutfinish på ombyggda 

baslådor och dörrsidor som ska 
lackas

• Utmärkt till båt

Art nr Förp.stl 
11081 1 L

Spray Filler 1K
Enkomponent akrylbaserat sprayspackel avsett att användas vid 
lackskador och sliprepor etc. Används till bilen, husvagnen, plastbåten 
och i hemmet etc. Går även att använda som filler.

• Bra vid renovering av fälgar, tänk dock på 
torktiden mellan lagren. Viktigt.

• Fyller riktigt bra och är lättslipad
• Utmärkt  till t.ex mopedkåpor

Art nr Förp.stl 
11110  400ml aerosol

Stålplast Marineprodukter
Gelcoat Filler
Spackel på polyesterbas. För mindre skador i gelcoatskiktet på t.ex. 
båtar, surfingbrädor och plastkarosser, fungerar även utmärkt för skador 
på emalj och sanitetsporslin. Ytan vattenslipas och poleras fram.  Vit 
men kan brytas i olika nyanser.
Art nr Förp. stl
10810 200ml

Polyester Reparationsset
Innehåller det du behöver för att göra en professionell och kostnads-
effektiv reparation av genomgående hål i bilen, husvagnen, båten eller 
i hemmet.
Art nr Förp.stl    
11150 250 gr

Marine Epoxy
Tvåkomponent epoxispackel som fäster glasfiber, de flesta plaster, trä, 
fiberplattor, metall m.m. Spacklet går att limma och laga med, det är 
mycket starkt i såväl tunna som tjocka skikt. 
Lämpligt under vattenytan.
Art nr Förp.stl  
10830 600 ml

Marine Filler
Ett spackel speciellt för marint bruk. Lagar sprickor och hål i glasfibe-
rarmerad plast, stål, aluminium trä, etc. Mycket lättslipad, kan slipas, 
skäras, eller borras 15 minuter efter härdning. 
För användning över vattenlinjen.
Art nr Förp.stl 
10820 200 ml

Tips efter du spacklat:
• Slipa direkt efter spacklet har torkat för lättare slipning.
• Rengör med Silikonborttagning innan målning.
• När du är klar, rengör spackelspaden så kan du återan-

vända den.
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Tips innan du börjar spackla:
• Slipa/matta ytan området noggrant.
• All rost ska bort. Använd Carosol Rostätare vid behov.
• Rengör med Silikonborttagning
• Används Plastprimer på plastdetaljer.
• Blanda vad som förbrukas inom 5 minuter.
• Lägg hellre flera tunna skikt än ett för tjockt.
• Läs medföljande bruksanvisning.


