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Sika® Filler One Strike Maxi 
Krympfri lättvikts spackel 
 

Produkt 
Beskrivning Sika® Filler One Strike Maxi är en lättviktsfiller för utjämning av olika underlag före 

målning eller tapetsering.  

Baserad på polymeriserad lättviktsfiller, vilket ger utmärkta egenskaper. Framtagen 
för proffs och gör-det-själv. 

Användning Sika® Filler One Strike Maxi är lämplig som utfyllnad i: 
 Gips 
 Tegel 
 Sten 
 Trä 
 Puts 

Egenskaper / Fördelar  Fyller ojämnheter upp till 75 mm i ett
 Lätt applicerad 
 Ger en slät yta 
 Kan användas även i tak ingen rinning 
 Krymper ej 
 Snabb torkande kan målas eller tapetseras efter bara 30 min 
 Övermålningsbar med de flesta färger 
 Är vit efter torkning 

Produkt data 
 

Form 
 

Utseende / kulör Lättviktsfiller / vit.
Förpackning 450 ml burk.
Lagring 

 

Lagringsförhållande / 
Hållbarhet 

24 månader från produktionsdatum - om lagrad torrt och svalt i oöppnad 
originalförpackning. Skyddas från frost. 

Tekniska data 
 

Kemisk bas Fylld vattenburen polymerdispersion
Densitet ~ 0,49-0,53 kg/l
Torrhalt ~ 61% (w/w) 

pH 8,0-9,0 

Gradering filler Dmax : 0,12 mm
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Skikttjocklek Max. bredd: 50 mm

Max. djup: 75 mm  
System 
Information  
Appliceringsdetaljer 

 

Åtgång Beroende på underlagets beskaffenhet och struktur varierar skikttjockleken.
Riktmärke 1 l Sika® Filler One Strike Maxi ~ 0,5 m2 vid 2 mm tjocklek. 

Underlag Rent torrt rent fritt från olja och damm.
Applicering 
Förutsättningar / 
begränsningar  

Temperatur underlaget +5°C min. / +30°C max.
Temperatur omgivning +5°C min. / +30°C max.
Applicerings 
Instruktion  

Blandning Sika® Filler One Strike Maxi är färdig att använda. 
Applicering / verktyg Applicera direkt från behållaren med en spackelspade eller liknande verktyg. 

Produkten sjunker inte alls eller mycket lite därför behövs lite eller ingen slipning om 
spacklingen utförs noga. Produkten måste vara fullt uthärdad/torkad före slipning 
eller målning med lösningsmedelsburen färg. 
Sika® Filler One Strike Maxi Kan målas efter ca 30 minuter om vattenburen färg 
används. 

Rengöring av verktyg Rengör verktyg och appliceringsverktyg med vatten direkt efter användning. Härdat 
material kan bara avlägsnas mekaniskt. 

Tid / Torkning
Övermålning 

Torktid: 
Viktigt!: 

~ 30 minuter vid 20°C
Torktiden är beroende på tjockleken av spacklingen, vid djupa 
håligheter tar det längre tid för full uthärdning/torkning. 

Applicerings-
 förhållande / 
begränsning 

 Använd ej på metall eller plast.
 Använd ej på våta underlag. 
 Omgivande temperatur och underlaget måste vara över +5°C. 

Värdegrund Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. 
Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll. 

Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 

Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 

dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 

differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 

användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar 

av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation 

eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans 

ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella 

försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste 

utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan 

www.sika.se. 
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Sika Sverige AB 
Domnarvsgatan 15 
Box 8061 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 


