PRODUKTDATABLAD

DMDM20
REPAFIX
Letvægtsspartelmasse til
reparationer inden- og udendørs.

Letbearbejdelig.
Nem at blande.
Kan holde til søm og skruer.
Nem at påføre og slibe.
Fyldningsevne på op til 50 mm.

DALAPRO® DM REPAFIX
Letvægtsspartelmasse til reparationer inden- og
udendørs.
PRODUKTINFORMATION
Dalapro DM RepaFix er en hvid pulverspartelmasse til
reparationer til de fleste materialer inden- og udendørs.
Pulveret er meget nemt at blande til en smidig konsistens.
Påføres i lag 1-50 mm.

BLANDING
Bland DM RepaFix maskinelt i 2-4 min. med mørtelpisker
eller lignende med ca. 1,6 liter vand pr. 4 kg sæk. Tilsæt
altid pulveret til vandet for at gøre det nemmere at blande,
og så det ikke støver så meget.
EFTERBEHANDLING
Når produktet er hærdet, kan det slibes med sandpapir/
males eller holde til søm og skruer, uden at man er nødt
til at forbore.

ANVENDELSE
Til reparationer af lofter og vægge. Til spartling af skader
på beton, letpuds, puds, gipsplader, træfiberplader, PVC
m.m. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 998-1.

BEMÆRK
Den laveste anvendelsestemperatur er +5 °C. Ved lave
temperaturer skal det område, der skal spartles, samt
materialet først varmes op, inden påføring. Gå efter en
temperatur på ca. +20 °C på både RepaFix og underlag.

Underlagstyper: Blok/Beton/Gipsplade/Gulvafretningsmasse/Gulvgipsplade/Homogen PVC /Keramik/Letbeton/
Leca-bjælkelag/Mineralsk underlag /Puds/Sten/Mursten.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Læs altid det gældende sikkerhedsdatablad, brug personlige værnemidler, og følg arbejdspladsens sikkerhedsforskrifter.

ARBEJDSGANG
Spartelmassen påføres i hånden på rengjorte og tørre
overflader med god binding. Temperatur: mindst +5 °C.
Kraftigt sugende underlag skal grundes inden spartling.
Påfør en smule spartelmasse på et begrænset område for
at sikre, at det har en god hæfteevne på underlaget. Når
den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 100-120. Øjen- og åndedrætsværn
anbefales ved slibning.
TØRRETID
Tørretiden er ca. 24 timer, afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
AFRENSNING OG BORTSKAFFELSE
Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet, inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes
i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING
I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit
i maks. 18 måneder. Du kan finde yderligere information
på dalapro.dk
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Hvid cement
Blandingsforhold A:B: 1,6 liter vand til 4 kg pulver
Anbefalet lagtykkelse: 1-50 mm
Blandingstid: 2-4 min.
Farve: Hvid
Påføringstemperatur: +5-30 °C
Tørretid: ca. 24 timer
Fyldningsmateriale: 0-0,25 mm
Vedhæftningsstyrke: > 0,7 MPa
Trykstyrke 28 døgn: 10 MPa
Bøjetrækstyrke 28 døgn: > 4 MPa
Opbevaring: 18 måneder
Pakninger: 4 kg plasticpose

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber
eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.
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