03 12 01

ARBETSBESKRIVNING
WIBO VÄGGSPACKEL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
WIBO Väggspackel är ett mycket lättslipat, naturfärgat, fingraderat handspackel för bredspackling, skarvspackling etc. på gipsskivor och puts.
Spacklet är i första hand avsett att övermålas med WIBO Emulsionsfärg, men
fungerar även utmärkt ihop med andra färgtyper eller väggmateriel.

FÖRARBETE - UNDERLAG
Ytor som spacklas skall vara fasta och väl rengjorda från damm, smuts, fett etc.
för att ett gott fäste mot underlaget skall kunna garanteras.
Eventuella större/djupare lagningar bör utföras med för underlaget adekvat
lagningsmateriel och inte med spacklet.

APPLICERING
Börja med att göra en ispackling på håligheter som behöver fyllas mer än vad en
överspackling klarar. Använd ett bredspackel i storlek 150–300 mm med stålkant.
Vid skarvspackling iläggs pappersremsa i den blöta spackelmassan.
Låt torka.
OBS! Använd inte vävremsor eftersom dom är elastiska och när dom töjs ut
spricker spacklet över remsan.

Gör en snygg påspackling över de ispacklade ytorna.
Låt spacklet torka ordentligt före avslipning.
Torktiden varierar med temperatur, luftfuktighet, skikttjocklek etc., men kan
påverkas av luftväxlingen i utrymmet som spacklas.
Vid slipning av spacklet rekommenderar vi användande av skyddsglasögon och
dammfilter över näsa och mun.
Spacklet är övermålningsbart efter ca. 1 dygn under normala förhållanden (18-20
o
C) samt min. 0,5 ggr. luftomsättning/timme).
Om spacklet skall övermålas med annan färg än WIBO Emulsionsfärg eller
inklädas med väv, måste spackelytan först eventuellt stoppgrundas eller förlimmas. Kontrollera dessa förhållande hos respektive materialleverantör innan
arbetena påbörjas.

ALLMÄNT
Verktyg rengörs i vatten.
Spacklet är frostkänsligt och får inte utsättas för temperaturer under +5 oC.
Temperaturen i lokalen som spacklas bör inte understiga +5 oC eller överstiga
+35 oC.
Spacklet är inte brandfarligt.
Spacklet kan spädas med vatten eller tjockas med gips. Tänk dock på att spädning med vatten försämrar lagringsegenskaperna.
Spacklet är en färskvara och skall förvaras svalt. Oöppnad förpackning har en
hållbarhet på ca. 1 år från produktionsdatum.
Har Du frågor angående det ovanstående - kontakta oss eller närmaste återförsäljare för konsultation på nedanstående tel nr.

