PRODUKTDATABLAD

Dalapro

Joint

• En lysgrå rullesparkel for gipsskjøter og hørnelister
• Gør sånn att papirremse/hjørnelisten armere på best muligmaite
• Til gips og betong flater
• Godkjentfor ilegging av papir remse
• Gir sterke og fine hjørner
• Med rulle går jobben raskt og arbeidet blir
mer skånsomt for nakke og rygg
• Miljømerket med Svanen

Dalapro

Joint

Svanemerket ferdigblandet rullesparkel for gipsskjøter og hjørnelister

3097 0004
SPACKEL

PRODUKTINFORMASJON
Dalapro Roll Joint er et ferdigblandet lysegrå rullesparkel som
er Svanemerket. Den er spesielt utviklet for skjøtsparklingog hjørnelister på gips og betong. Sparkelens unike egenskaper
gjør at remsen og hjørnelister armeres optimalt.
Produktet oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 13963 og
er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
I behandlingen av gipsplater anbefales å følge Norsk Standard
3420.
Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann. Store
mengder spill/overskudd leveres til ditt kommunale avfallsdeponi. Plastemballasjen kan gjenvinnes og sendes til din
aktuelle gjenvinningsstasjon eller til ditt lokale resirkuleringsanlegg.
ARBEIDSFLYT
Sparkling skal påføres med rull på rene, tørre og faste flater
med en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten
er tørr, slipes den.Vi anbefaler slipepapir med 100-120 korning.
Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengjøres
før neste behandling. Sparklet overflate skal limes før
eventuell tapetsering.
MATERIALFORBRUK
Ved skjøtsparkling tre ganger på gipsplater, ca 0,3 liter/m.

TEKNISK DATA
Bindemiddel: Latex-sampolymer
Løsemiddel:Vann
Fyllstoff: Lett fyllningsmiddel og hvit dolomit
Kornstørrelse: Maks 0,15 mm
pH: Ca 9
Farge: Lysegrå
Brennbarhet: Ikke brennbar
Emballasje: Plastspann 12 liter
Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende
formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet
har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt
bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale
omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer
uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at
nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering
kan gjøres på www.dalapro.no.
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TØRKETID
Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.
LAGRING
Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produkten er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i
12 måneder. For yterligare informasjon, se www.dalapro.no.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
tel: +46 (0)19 46 34 00 – info@dalapro.com – dalapro.no

Experience the difference

