
PRODUKTDATABLAD

Infärgat, färdigblandat spackel som används som slutyta. 

Ger en betongliknande vägg med färgskiftningar. 

Perfekt på tidigare målade, tapetserade eller ojämna väggar 
som behöver uppfräschning.

Appliceras för hand med spackelspade. 

Infärgat designspackel som ger en betongliknande, levande 
väggyta. För de flesta underlag inomhus.
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DALAPRO® DESIGN
Designspackel som ger en betongliknande, levande yta. 

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Design är ett pigmenterat, färdigblandat och 
lättarbetat spackel för inomhusbruk som ger en levande 
yta med unika färgskiftningar. Det finns i kulörerna Calm 
Green, Concrete Grey samt i vitt. Det vita spacklet är en 
brytbas som kan blandas till valfri kulör. Se separat
produktblad för Dalapro Design White Mix. 

ANVÄNDNING
Dalapro Design kan användas på de vanligaste underlagen: 
målad väv, putsade ytor, gips- och betongväggar.  
Gammal tapet bör grundmålas för att undvika blåsbild-
ning vid spackling. I utrymmen med hög persontrafik bör 
ytterhörnen förses med hörnskydd som monteras innan 
spackling. 

Dalapro Design uppfyller kraven för CE-märkning enligt 
EN 15824. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

ARBETSGÅNG 
Dalapro Design är lätt att applicera och fördela jämnt över 
ytan. Spacklet har minimal krympning och mycket god 
vidhäftning till underlaget. 
Förberedelser: Se till att alla ytor är rena, fria från damm 
och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag 
bör grundas. Täck golv, golvsockel, dörrfoder och eventuell 
taklist och använd maskeringstejp på kanter.  
Vid behov: Rör spacklet så att oblandat pigment blandas 
ner väl före spackling.  

OBS! För att undvika kulörskillnader: Använd förpackningar 
med samma batchnummer. 

Tänk efter vilken effekt du vill ha på väggen. Korta drag 
med spackelspaden ger finare skiftningar. Långa drag ger 
ett mer rustikt och lite rufft utseende.

Steg 1: Applicera Dalapro Design med spackelspade i 
cirka 1–1,5 mm skikttjocklek. Låt torka i 24 timmar. 
Steg 2: Skrapa försiktigt bort kanter och ojämnheter med 
spackelspaden. Undvik att skada ytan. Vid behov, slipa i 
cirkelformade rörelser med slippapper med kornstorlek 
180–240. 

Steg 3: Applicera det andra spackelskiktet som en tunn 
skrapspackling 0,2–0,5 mm. Det är nu du gör slutfinishen 
på väggen, så tänk på att anpassa spacklingen efter öns-
kat slutresultat (se Steg 1). Önskar du en mörkare effekt, 
lägger du på ett tjockare skikt. Låt torka i 12 timmar. 
Steg 4: Skrapa försiktigt bort kanter och ojämnheter 
med spackelspaden eller använd slipkloss och slipa med 
cirkelformade rörelser. Det hjälper nyansskillnaderna att 
träda fram. Ta bort damm efter slipning. 
Steg 5: För att försegla ytan och få en mer underhålls-
vänlig yta, förseglar du med TopCoat. Applicera minst två 
lager TopCoat med skumgummiroller eller en korthårig 
lackrulle. Torktiden är cirka 2-3 timmar. 

TORKTID
Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikttjock-
lek, temperatur och luftfuktighet. Rekommenderat torktid 
är 24 timmar för första lagret och 12 timmar för andra 
lagret.

MATERIALÅTGÅNG
Åtgången beror på underlaget. Beräkna ca 1,5 liter spackel 
per kvadratmeter vid första spacklingen och ca 0,5 liter 
per kvadratmeter till andra spacklingen. 

RENGÖRING OCH AVFALL
Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen 
innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas 
i avloppet utan lämnat till lokal miljöstation. Väl tömda 
emballage lämnas till återvinning. 

LAGRING
Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning 
kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad 
förpackning ska förslutas väl och innehållet bör användas 
inom 1–2 veckor. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA 
Bindemedel: Latex-sampolymer
Lösningsmedel: Vatten
Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit 
Kornstorlek: Max 0,2 mm
pH: Cirka 9
Kulör:  Grå eller grön
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld 
Förpackning: 10-litershink med 9 liter spackel
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