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Datablad

JOTUN SPACKEL GIPSSKIVA - FIN  

  10.2012

JOTUN SPACKEL GIPSSKIVA - FIN är ett lätt handspackel för inomhusbruk i torra rum. 
Används till skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor. Kan även 
användas på puts och betong. Kombinerat med JOTUN SPACKELREMSA PAPPER 
(PERFA) är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Kan även 
användas vid maskinell skarvspackling med t.ex. Bazooka eller vid bredspackling med en 
kraftig målarspruta (stempel).

FYSIKALISKA DATA:
Typ.................................................................... Spackelmassa baserad på cellulosaderivat och 

latexkombinationer med finkrossad dolomit som 
fyllnadsmedel

Kulör.................................................................. Beige
Litervikt............................................................... 1,2
Torrhalt (volym-%)................................................ 49
Partikelstorlek..................................................... Graderat 0-0,2mm efter fastlagd siktkurva. 

Fyllnadsegenskaper 0-3mm

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning................................ 1 l/m² beroende på underlagets beskaffenhet. 
Appliceringsmetod................................................ Handspackling med stålspackel. Tape Tec spackelutrustning 

eller liknande. Högtrycksspruta av typen Graco Ultra Mark V, 
Wagner EP 3000

Vägledande data för högtrycksspruta:
Munstycke.......................................................... Storleken på munstycket anpassas efter sprutans kapacitet
Sprutvinkel.......................................................... Vid helspackling 60 grader
Torktid (23ºC, 50% R.H.):
Dammtorr........................................................... Ca. 1/2 timme
Brukstorr, minimum............................................. Ca 24  timmar

Man skall inte påföra nästa lager spackel eller färg innan 
det applicerade spacklet är genomtorrt. 
Tjocka skikt, låg temperatur, hög luftfuktighet och dålig 
ventilation förlänger torktiden

Förtunning/rengöringsmedel.................................. Vatten/Ska normalt sett inte förtunnas
Blandningsförhållande.......................................... En-komponent, färdig att användas
Övermålning/Slipning........................................... 24 timmar

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten

DIVERSE:

Burkstorlek......................................................... 0,4 liters tub, 3 och 10 liters emballage 15 liter säck
Anmärkning........................................................ Lagringstid ca. 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras 

och förvaras frostfritt. Underlaget skall ha högre temperatur 
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än +10°C vid påföring. 

BRUKSANVISNING:

FÖRBEHANDLING: Utstående ojämnheter och betonggrader tas bort med spackelspade eller genom slipning. 
Blanka ytor rengörs med JOTUN HUSVASK och mattslipas. Innan spackling rengörs ytan från damm, sand och 
andra föroreningar. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Nya gipsskivor: Försänkta skarvar fylls med spackelmassa. JOTUN 
SPACKELREMSA läggs i det våta spacklet. Tryck in remsan ordentligt med hjälp av en spackelspade. Avlägsna 
överskottet av spackel. Skarven ska spacklas två gånger till. Spacklet påförs med en spackelspade. Det är 
viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling. 

GENERELLT: Skruv-/spikhål och andra byggskivor än gipsskivor skarv- och fläckspacklas 2-3 gånger. 
Spackelremsa används endast på gipsskivor. För applicering och utjämning av spacklet använd spackelspade 
eller maskin. Större utfyllnader än 2,5mm bör läggas i flera lager. Slipning skall utföras med slippapper. Avstånd 
mellan gipsplattorna på mer än 3mm ska förspacklas med JOTUN LAGNINGSSPACKEL. För mer information 
se www.jotun.se och säkerhetsdatablad. 

AVFALLSHANTERING: Avlägsna mesta 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.


