
Scotte LG Spartel

Scotte LG Spartel er en færdigblandet let
grovkornet håndspartel med meget god
fyldeevne. Scotte LG egner sig til spartling af
tykke lag og reparation af skader indendørs.
Scotte LG kan anvendes på beton, letbeton, puds,
tegl, samt gipslader, og også ved første spartling
af gipssamlinger.Anvend Scotte LG, hvis du skal
spartle samlinger, bredspartle eller udfylde dybe
huller. Ikke velegnet til samlinger med
armeringsbånd.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
1 l/m²

VÆRKTØJ
Stålspartel

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Undgå at spartle hvis overlfaden er koldere end +5°C.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Overfladen er tør efter ca. 3 timer. Kan slibes og males
efter 7 timer.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Fylder godt og kan påføres i tykke lag
Særdeles god fyldeevne
Giver et godt resultat for efterfølgende maling og tapetsering
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Forberedelse af overfladen
Spartling skal ske på tørre, velforankrede og rengjorte
overflader.

Påføring
Påfør Scotte LG med stålspartel i maks. 8 mm. tykkelse.
Slebne overflader støves af før tapetsering eller maling.
Spartlede overflader bør forlimes før tapetsering.

Forbrug, bredspartling ved 1 mm tykt lag ca 1lit/m² . 

Spartlen opfylder krav til CE-mærkning i henhold til EN
15824.

Når du er færdig med at spartle
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarlig og opbevares
stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig
spartelmasse fra værktøj før rengøring. Spartelrester skal
ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation.
Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Vigtigt
Undgå at spartle, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Tørretiderne afhænger af temperatur/luftfugtighed og
lagtykkelse.

Anvend beskyttelsesbriller ved slibning af spartel over
øjenhøjde. Slibemaske skal også anvendes.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer,
og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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