Brilliant Spackel Produktinformation
Brilliant spackel är ett spackel för reparationer av skador / kvisthål på golv, möbler,
fönsterramar m m. Om spacklet används på föremål som ska vara utomhus är
ytbehandling med lämplig lack eller färg nödvändig. Det finns 16 olika nyanser för optimal
färganpassning till träet.
•
•
•
•
•
•
•

Lätt att använda, mycket smidig konsistens
Ekologisk
Ger en hård och resistent lagning
Sjunker inte
Lätt att slipa
Kan betsas
Ytbehandlingar; lack, färg, olja, vax, hårdvaxolja, olja

Förberedelser
Bäst resultat på rent trä.
Kanter skall vara jämnade med ytan.
Ta bort överflödigt spackel med en spatel, fuktig trasa eller slipmaterial.
För att försäkra sig om bäst resultat i förhållande till den omgivande ytan bör reparationen
behandlas med samma sorts ytbehandling. Detta förlänger dessutom reparationens
hållbarhet.
Denna produktinformation är en beskrivning av produkten och dess användningsområde.
För att vara säker på att produkten är lämplig för ert speciella ändamål rekommenderar vi
er att alltid först testa produkten innan ni använder den i er produktion.
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Teknisk information
Typ av spackel:

Spackel baserat på mineraler, vatten, etanol

Användningsområde:

Fyller sprickor, kvisthål etc.

Pigment:

Naturliga pigment

Densitet:

Ca 1,2 kg/dm³

Torktid:

30 min - 6 timmar beroende på skadans storlek

Skadlig:

Klassificerad som ej skadlig för hälsa eller miljö.

Brandfarlig:

Ej brandfarlig

Lagringstid:

Ca 1 år i stängd originalförpackning.

Frostkänslig:

Bör förvaras frostfritt. Om frusen, kan produkten
ändå användas efter tining.

Arbetstemperatur:

Spacklet är temperaturkänsligt. Den bästa
arbetstemperaturen är 18-22º C. Om kallare – är
spacklet hårdare, om varmare är spacklet mer
visköst. Vid 36ºC är spacklet rätt så flytande och
kan användas för att fylla skador som är svåra att
komma åt, t ex där botten på skadan är mer
omfångsrik än vid ytan.
Reglera gärna temperaturen för att få ett spackel
med rätt viskositet för just ert ändamål. Använd t ex
vattenbad.

Verktyg:

Använd gärna en böjligt spatel som inte skadar den
omgivande ytan.

Förpackning:

200 och 800 ml: plastbehållare
3 liter: hink av metall med målad insida
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