
Produktbeskrivelse

Sadolin Akrylspartel er en spartelmasse af høj kvalitet, som giver en flot og 
glat overflade til dit træværk.
Anvendes til pletspartling og bredspartling af træværk og trævægge 
indendørs. Kan uden forudgående grunding anvendes på tidligere malede 
overflader.

Behandling

Produktet er brugsklart fra tube eller spand.

Generelle krav til overfladen inden behandling:
Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt 
for spartling.

Nyt træ 
Grundmales med Sadolin Grunder Træ før spartling med Sadolin Akryl-
spartelmasse. 

Tidligere malede flader 
Løstsiddende malinglag afrenses. Tilsmudsede flader rengøres med 
Sadolin Grundrens. Malede, blanke eller hårde overflader matslibes for 
at opnå tilfredstillende vedhæftning. Pletvise områder med rent træ eller 
stærkt sugende overflader grundes med Sadolin Grunder Træ inden 
spartling med Sadolin Akrylspartelmasse.

Undlad at spartle hvis overfladetemperaturen er under +5 ºC. 

Sikkerhed 
Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning 
af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på 
www.sadolin.dk
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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imiderligtid ikke gives på grund af de 
mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved 

anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.

Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs 
Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. Afhænger af underla-
gets struktur, sugeevne og påført lagtykkelse 
Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4-6 timer - Afhænger af 
påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Fyldeevne: Max 0,10 mm
Påføring: Stålspartel
Farve: Hvid
Emballage størrelse: 0,5 og 2,5l
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i 
tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1 

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt 
fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme 
eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/el-
ler røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige 
værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.
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