PRODUKTDATABLAD

DMDM20
REPAFIX
Lettvektssparkel for reparasjoner
innen- og utendørs.

Lettarbeidet.
Lettmikset.
Man kan spikre og skru i sparkelen.
Lett å slipe og påføre.
Fyllevne opptil 50 mm.

DALAPRO® DM REPAFIX
Lättviktsspackel för lagningar inom- och utomhus.

PRODUKTINFORMASJON
Dalapro DM RepaFix er en hvit pulversparkel for reparasjoner
for de fleste materialer innen- og utendørs. Det er svært
lett å blande pulveret til en smidig konsistens. Påføres i
sjikt, 1-50 mm.
ANVENDELSE
For reparasjoner i tak og på vegg. For sparkling av skader
på betong, tegl, lettpuss, puss, gipsplater, trefiberplater,
PVC m.m. Produktet oppfyller kravene til CE-merking
ifølge EN 998-1.
Type underlag: Blokk/Betong/Gipsplate/Gulvavjevning/
Gulvgipsplate/Homogen PVC/Keramikk/Lettbetong/
Leca-bjelkelag/Mineralsk underlag/Puss/Stein/Tegl.
ARBEIDSGANG
Sparkle for hånd på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Sterkt sugende underlag
skal primes før sparkling. Prøvesparkle gjerne på en
begrenset flate for å bekrefte god vedheft mot underlaget.
Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes.
Bruk slipepapir med kornstørrelse 100–120. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping.
TØRKETID
Tørketiden er ca. 24 timer, avhengig av blant annet underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet.
RENGJØRING OG AVFALL
Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de
rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt
tømt emballasje leveres til gjenvinning.

Bland DM RepaFix maskinelt 2–4 minutter med bruksvisp
eller tilsvarende med ca. 1,6 liter vann per 4 kg-sekk.
Tilsett alltid pulveret til vannet for enklere blanding og
mindre støvdannelse.
ETTERBEHANDLING
Etter at produktet har herdet kan det slipes med sandpapir/males, og man kan spikre og skru i det uten å måtte
forbore.
MERK!
Laveste brukstemperatur er +5 °C. Ved lave temperaturer
må man før påføring varme opp området som skal sparkles samt materialet. Prøv å oppnå en temperatur på ca.
+20 °C på RepaFix samt underlag.
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Les alltid gjeldende sikkerhetsdatablad, bruk personlig
verneutstyr og følg arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter.
LAGRING
Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 1
8 måneder. Mer informasjon finnes på dalapro.no
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Hvit sement
Blandingsforhold A:B: 1,6 liter vann til 4 kg pulver
Anbefalt sjikttykkelse: 1-50 mm
Blandingstid: 2–4 minutter.
Farge: Hvit
Påføringstemperatur: +5–30 °C
Tørketid: Ca. 24 timer
Ballast: 0–0,25 mm.
Vedheftstyrke: > 0,7 MPa
Trykkholdfasthet 28 døgn: 10 MPa
Bøyeholdfasthet 28 døgn: > 4 MPa
Lagring: 18 måneder
Forpakning: 4 kg plastpose

BLANDING
Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt
bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er
selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.
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