PRODUKDATABLAD

LIGHTNING MAX PLUS
Ferdigblandet høytfyllende sprøytesparkel for vegger og tak.

Ny oppskrift gir enda bedre arbeidsmiljø og sluttresultat.
Ferdigblandet, grå sprøytesparkel med ekstra høy fyllevne.
For gjensparkling og helsparkling på de fleste underlag.
Passer til de store prosjektene.
Minimerer risiko for blærer på ikke-sugende underlag.
Gir en fin overflate som kan males omgående.
Svanemerket.

Ferdigblandet høytfyllende sprøytesparkel.
PRODUKTINFORMASJON
Dalapro Lightning Max Plus er en ferdigblandet, sprøytesparkel med ekstra høy fyllevne. Ny oppskrift gjør sparkelen lett å slipe og rengjøre. Minimal risiko for blæredannels på ikke sugende underlag. Egnet for gjensparkling og
helsparkling av vegger og tak ved nybygging og renovering.
Grå. Svanemerket.
ANVENDELSE
Passer på de fleste underlag og gir en fin sluttoverflate
som kan males omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO
14001.

LAGRING
Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan
lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann
skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex-sampolymer
Løsemiddel: Vann
Fyllmiddel: Lettfyllmiddel og hvit dolomitt
Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm
pH: Cirka 9
Farge: Grå
Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild
Forpakning: Plastspann 15 liter og plastsekk 15 liter

TØRKETID
Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse,
temperatur og luftfuktighet.
MATERIALFORBRUK
Ved helsparkling med 1 mm sjikttykkelse: cirka 1 liter/
kvadratmeter.

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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ARBEIDSGANG
Sparkle ved hjelp av sprøyte på rengjorte, tørre og godt
bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den
sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk
slipepapir med kornstørrelse 120–180. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste
behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før
tapetsering.

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.
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