PRODUKTDATABLAD

MAGNETIC
Ferdigblandet magnet sparkel for gipsplater og betong.

En lavasvart håndsparkel som gir en sterk magnetisk overﬂate.
Passer perfekt som oppslagstavle hjemme, eller i kontor- og konferanselokaler.
Kan lakkeres eller overmales med vanlige veggfarger og vil beholde
sin magnetiske funksjon.
Produktet påvirker ikke wi-ﬁ eller elektriske apparater .
Passer til gips-og betongoverflater innenhus.
Svanemerket.

Ferdigblandet magnet sparkel for gipsplater
og betong.
PRODUKTINFORMASJON
Dalapro Magnet sparkel er en overflate sparkel som gir en
sterk magnetisk overflate. Passer normale vegg overflater
innenhus.Den smidige konsistensen gjør at man lett kan
få en jevn og fin overflate. Magnet sparkel er perfekt for å
skape en oppslagstavle Hjemme eller på kontor-konferanse
lokaler. Produktet egner seg for helsparkling innen renovering og nyproduksjon.
Produktet oppfyller kravet for CE-merking ihh til EN 15824
og er produsert ihh til ISO 9001 og ISO 14001.
Svanen-merket.
ARBEIDSRUTINE
Sparkling skal være for hånd på rengjort, tørre og bundene
overﬂater ved temperatur på minst +5. Når den sparklede overﬂaten er tørr, slipes den. Bruk slipepapir med
kornstørrelse 100-120. Briller og munnbind anbefales ved
sliping. Børst av støv før neste behandling.

LAGRING
Sparkel er en dato merket ferskvare. Ubrutt emballasje
kan lagres mørkt og frostfritt i maks 12 mnd. Åpnet
spann skal tettes godt. Mer informasjon finnes på
dalapro.no
TEKNISK DATA
Bindemiddel: Lateks-sampolymer
Løsningsmiddel: Vann
Fyllingsmiddel: Lettfyllings middel og vit dolomit
Kornstørrelse: Maks 0,2 mm
pH: Cirka 9
Kulør: Lavasvart
Brannrisiko: Sprer ikke eller holder på flammer/ild.
Emballasje: Plast spann 10 liter
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ENMÄRK

Spackel
3097 0004

TØRKETID
Tørketiden er avhengig av underlaget, sparkel tykkelsen,
temperatur og luftfuktighet.
FORBRUK
Ved helsparkling beregnes 3 liter/kvm.
For god magnetisk effekt, minimums tykkelse 3 mm.

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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Overﬂaten kan være som den er, om man vil ha en gråsvart
overﬂate. Over lakkes for en hardere overﬂate, eller over
males 1-2 ganger beroende på ønsket slutt ﬁnish.

RENGJØRING OG AVFALL
Ta bort så mye sparkel som fra verktøy før de rengjøres
med vann. Sparkel rester skal ikke tømmes i avløp men
leveres til lokal miljøstasjon. Tom emballasje leveres
gjenvinning.
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DALAPRO® MAGNETIC

