PRODUKTDATABLAD

Dalapro Deco

• Ett vitt, grovt handspackel för grövre ytor
• Ger en grövre putsliknande yta
• Lämplig på vägg- och takytor inomhus och utomhus
• Lätt att skapa mönster och strukturer med

Dalapro Deco
Färdigblandat dekorspackel

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Deco är ett färdigblandat dekorspackel som ger
en grövre putsliknande yta för alla normalt förekommande
underlag på vägg- och takytor inomhus och utomhus.
Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna
ytor vid en temperatur av lägst +10°C. Genom att använda
olika tekniker kan mycket effektfulla resultat uppnås, med olika
mönster och strukturer.
Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824
och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas
som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten
i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till
avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning
för återvinning.
ARBETSGÅNG
Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna
ytor vid en temperatur av lägst +10°C. Högsta rekommenderad
underlagstemperatur är +120°C på t.ex. öppen spis.
MATERIALÅTGÅNG
Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek, ca 1 liter/kvm.
Bredspackling vid 2 mm skikttjocklek, ca 2 liter/kvm.
TORKTID
Torktiden är beroende av underlag, skikttjocklek,
temperatur, luftfuktighet etc.

TEKNISK DATA
Bindemedel: Latex-sampolymer
Lösningsmedel:Vatten
Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek: Max 0,7 mm
pH: Ca 9
Kulör:Vit
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld
Emballage: Plasthink 12 liter
Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande
syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att
produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig 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.
Senast ändrad 2016-04-01

LAGRING
Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara
och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i
12 månader. För ytterligare information se www.dalapro.se.
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