Dalapro Wood Finish
Ferdigblandet sparkel for trearbeider

PRODUKTINFORMASJON

DDalapro Wood Finish er et ferdigblandet
ekstra fingradert hvitt håndsparkel for trekonstruksjoner.
Benytt produktet ved sparkling av karmer,
dører, luker eller lignende overflater innendørs.
På grunn av sine gode limende egenskaper,
fyllevne og styrke danner den sparklede
overflaten et utmerket malingsunderlag.
Produktene oppfyller kravene til CE merking
i h.t. EN 15824 og er produceret i henhold
til ISO 9001 og ISO 14001.
Verktøy rengjøres med vann og spild fjernes
med vann.
Store mengder spill leveres som normalt
søppel til den kommunale affaldshåndtering.
Plasten i emballasjen kan gjenvinnes og sendes til den aktuelle gjenvinningsstasjon eller
til den lokale resirkuleringsanlegg.

Arbeidsflyt
Påføres med håndkraft på rengjørte, tørre og
skikkelig limt overflater ved en temperatur
høyere enn 5°C.

Når sparklet tørke helt så slipes det av. Bruk
sandpapir med kornstørrelse 100-120.
Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping.
Støv av før neste behandling.
Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

Materialeforbrug
Helsparkling ved 0.5 mm tykkelse, ca
0,5 liter/m2.

TEKNISKE DATA
Bindemiddel:

Latex-sampolymer

Løsemiddel:

Vann

Fyllstoff:

Lettfyllnadsmedel og hvit
dolomit

Kornstørrelse:

Maks: 0,03 mm

pH:

Ca: 9

Farge:

Hvitt

Tørketid

Brennbarhet:

Ikke brennbar

Tørketiden avhenger av underlaget,
luftfuktighet osv.

Emballasje:

Plastspann 3 liter og tube
0,5 og 0,2 liter

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.

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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