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Datablad
JOTUN LÄTTSPACKEL GROV  

  2009-07

Jotun Lättspackel Grov är en lätt spackelmassa som används för att fylla hål och ojämnheter 
på grova ytor. För inomhusbruk. Används vid fläck- och bredspackling av byggskivor, puts 
och betong. Kan spacklas ut i 0-30 mm tjocklek utan sprickbildning. Minimal krympning. 
Massan rekommenderas inte vid skarvspackling.

FYSIKALISKA DATA:
Typ.................................................................... Spackelmassa baserad på cellulosaderivat tillsatt lätta 

fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor. 
Viskositet........................................................... Pasta
Litervikt............................................................... ca. 0,8
Torrhalt (volym-%)................................................ 70
Vidhäftning.......................................................... 7 kp/cm²
Partikelstorlek..................................................... Graderat från 0-0,3 mm

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:
Rekommenderad förbrukning................................ Ca. 1,0 kg/m² vid bredspackling. Beror av underlaget. 
Appliceringsmetod................................................ Spackelspade.
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr........................................................... Efter ca. 1/2 timme
Min. intervall för övermålning................................ 24 timmar    Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, 

ventilation och filmtjocklek. 
Förtunning/rengöringsmedel.................................. Vatten. Skall normalt sett inte förtunnas. 
Blandningsförhållande.......................................... En-komponent

SÄKERHETSDATA:
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

BRANDFARLIGHETSKLASS:
Sverige............................................................... -

DIVERSE:
Burkstorlek......................................................... 10 liter
Anmärkning........................................................ Lagringstid ca. 12 månader i oöppnad förpackning. Fraktas  

och lagras frostfritt. Temperaturen i underlaget och luften 
skall skall vara över +10ºC vid applicering.

BRUKSANVISNING:
FÖRBEHANDLING:
Utstående ojämnheter och betonggrader tas bort med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor tvättas 
med Jotun Husvask och mattslipas. Innan spackling rengöres ytorna från damm, sand, formolja och andra 
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föroreningar. 

BRUKSANVISNING:
Spacklet påföres och efterslätas med spackelspade. Skikt upp till 30 mm kan läggas i ett lager utan 
sprickbildning. Större hål bör fyllas med flera skikt. För slipning av spackelmassan används slippapper. Används 
enbart i torra rum. Spacklet innehåller aluminiumsilikat (glasfragment), och man bör därför skydda ögonen med 
ansiktsskydd vid slipning.

För ytterliggare information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad. 

AVFALLSHANTERING:
Avlägsna mest möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall lämnas till lokal 
miljöstation. 

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna 
ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel 
ändra uppgivna data.


