
PRODUKTDATABLAD

Färdigblandat, grått handspackel för skarvspackling med  
pappersremsa på Habito gipsskiva och limning av hörnlist.

Överlägsen hårdhet och slagmotstånd.

Limmande effekt gör att pappersremsa och hörnlist armeras på bästa sätt.  

För gipsskivor och betong. 

Godkänd för iläggning av pappersremsa.

Svanenmärkt.

Färdigblandat handspackel med limmande effekt,  
speciellt anpassat till Habito gipsskivor.

HABITO JOINT 
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Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för 
ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. 
Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se
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DALAPRO® HABITO JOINT
Färdigblandat handspackel med limmande effekt.  
För skarvar och hörn.

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Habito Joint är ett revolutionerande färdigblandat 
handspackel med limmande effekt och med en överlägsen 
hårdhet och slagmotstånd. Speciellt anpassat för skarv- 
spackling med pappersremsa på Habito gipsskiva.  
Rekommenderas till förskolor, skolor, sjukhus och  
bostäder där det finns ett behov av en hård och slagtålig 
yta. Dalapro Habito Joint kan även användas på gips- 
skivor där det finns behov av en hård yta. Produkten är 
även lämplig för limning av hörnlist. Svanenmärkt. 

ANVÄNDNING
Lämplig för iläggning av pappersremsa enligt kraven i 
AMA Hus 14. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint 
Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid 
skarvspackling av Habito gipsskivor. Uppfyller kraven för 
CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 
och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s 
föreskrifter på ybg.nu.

ARBETSGÅNG
Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. 
Fyll hela skarven med spackel, lägg dit pappersremsan 
och tryck fast, sedan spacklar man över pappersremsan 
direkt. Efter torkning så spacklar man till önskat ytbe-
handlingskrav. Temperatur: lägst +5°C. När den spacklade 
ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med 

kornstorlek 120–150. Ögon- och andningsskydd rekom-
menderas vid slipning.

TORKTID
Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikt- 
tjocklek, temperatur och luftfuktighet. 

MATERIALÅTGÅNG
Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter. 

RENGÖRING OCH AVFALL
Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen 
innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas 
i avloppet utan lämnas 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 
burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se.

TEKNISK DATA
Bindemedel: Latex-sampolymer
Lösningsmedel: Vatten
Fyllnadsmedel: Vit dolomit 
Kornstorlek: Max 0,15 mm
pH: Cirka 9
Kulör: Grå
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld 
Förpackning: Plasthink 10 liter
Densitet: 1,75 kg/liter
Hårdhet:  12 mm  ( </=) according to EN520:2004 (5.12)
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