PRODUKTDATABLAD

ProBau Universalspartel
Hvid, cementbaseret spartelmasse
til fuldspartling og reparation ude og inde
Produkt/Anvendelse
ProBau Universal-Spartel er en hvid, cementbaseret spartelmasse med god vedhæftningsevne og stor
rækkeevne. Fugthærdende, diffusionsåben og vandfast. Kan forstærkes med Skalflex Armeringsnet.
Velegnet til fuldspartling og spartelreparationer udendørs og indendørs. Hæfter på alle faste og rengjorte
mineralske underlag. Kan indendørs anvendes på fastsiddende maling.
For helt glat overflade slibes med fint sandpapir inden 7 døgn.
Underlag
Underlaget skal være mineralsk, rengjort og strukturelt sundt.
Sugende underlag forvandes før påføring.
Opblanding
ProBau Universal-Spartel opblandes med ca. 1,2 liter vand pr. 4 kg. Vandtilsætningen kan variere efter
opgavens art. Blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen, fed og letbearbejdelig.
Opblandet produkt skal anvendes inden for 1-2 timer.
Påføring
ProBau Universal-Spartel påføres med stålbræt, spartel eller lign. og trykkes godt ind mod underlaget.
Store lagtykkelser kan påføres af flere omgange. Lad spartelmassen hvile nogle minutter, før der glattes med
svamp.
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Forbehold
Beskyt uhærdet spartelmasse mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring.
Uhærdet spartelmasse tåler ikke frost.
Teknisk data
Opblanding:
Lagtykkelse:
Forbrug:
Hærdetid:

Ca. 1,2 liter vand pr. 4 kg spartelmasse
Fra 0,5 mm og opefter
Afhængig af underlag og lagtykkelse
Støvtør efter 4-6 timer v/+20°C
Fuldt hærdet efter 28 døgn v/+20°C
Overmalbar:
Indendørs efter 2-7 døgn
Udendørs efter 28 døgn v/+20°C
Døgntemperatur: +5°C til +25°C
Opbevaring:
Tørt i tætlukket emballage
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ProBau Universalspartel
Sikkerhed
For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

FARE
H315
H317
H318
H335
P101

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405
Opbevares under lås.
Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt.

Produceret i Danmark for Bauhaus af:
Industrivej 20B, DK-8800 Viborg, tlf. 86 61 22 99, www.skalflex.dk
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