
Beckerplast LG

Beckerplast LG er en færdigblandet
letspartelmasse grov til indvendig brug i tørre
rum. Beckerplast LG er til ud- og bredspartling af
vægge og lofter af puds, beton, letbeton og
gipsplader mm. Beckerplast LG er en smidig
spartel der er let at påføre, spartle, og slibe. Den
har en særdeles god fylde og kan påføres i en
lagtykkelse fra 0-8 mm. Den svinder minimalt og
er overmalebar med traditionell væg og
loftmalinger. Beckerplast LG udmærker sig ved
sin fyldeevne og er ideel til større reparationer.
Ved udfyldning af større reparationer over 4 mm.
skal spartlen påføres af flere gange og den skal
være så godt som gennemtør mellem hver
spartling. For tidlig påføring af næste lag øger
risikoen for svind og sprækkedannelse.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

PÅFØRINGSTEMPERATUR
OBS! Spartl ikke på flader med en lavere temperatur
end +5°C.
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Forberedelse af overfladen
FORBEHANDLING: Spartling skal ske på tørre,
velbundne og rengjorte flader.

BEHANDLING: Påfør Beckerplast LG med stålspartel.
Maks. lagtykkelse 8 mm. Slebne flader støves af og
grundes før efterfølgende tapetsering eller maling.
Spartlede flader bør forlimes inden tapetsering.

ARBEJDSTIPS: Tørretiderne afhænger af temperatur/
luftfugtighed og lagtykkelse. Ved slibning af spartel over
øjenhøjde anvendes sikkerhedsbriller. Der bør også
anvendes åndedrætsværn. Egnet type er Klasse P2.

Vigtigt
Luk den åbnede dåse ordentligt. Fjern mest mulig
spartelmasse fra værktøjet før rengøring i vand.
Spartelrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal
afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt
emballage afleveres på genbrugsstationer.

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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