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Produktbeskrivelse
Sadolin Sandspartel Vådrum er en højtfyldende spartelmasse til spartling
af puds, beton og byggepladematerialer, samt til spartling og armering af
vådrumsgipssamlinger med ilægning af papirfugeremse.
Behandling
Produktet er brugsklart fra emballagen.
Generelle krav til overfladen inden behandling:
Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt
for spartling.
Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede
flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader
skal matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Dårligt afbundne
underlag som limfarve eller gammel kalkbund skal afrenses og vaskes til
overfladen er ren, fast og smittefri.
Overflader der er kraftigt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds
og Beton inden spartling.
Sadolin Sandspartel Vådrum påføres med en bred stålspartel. Efter tørring
slibes og afstøves overfladen grundigt inden videre behandling.
Spartlede flader grundes med Sadolin Puds og betongrunder, før opsætning af glasvæv, tapeter eller lignende vægbeklædninger.
Anvend ikke produktet under +5 ºC.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Vådrum, indendørs
Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. Afhænger af underlagets
struktur, sugeevne og påført lagtykkelse
Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - Afhænger af
påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Kornstørrelse: Max 0,15 mm
Fyldeevne: 5 mm
Vægtfylde: 1,10 kg/liter
Påføring: Bred Stålspartel
Fortynding: Kan fortyndes max. 10 % med vand
Farve: Gråblå
Emballage størrelse: 2,5-,10 L
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/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige
værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.
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