PRODUKTDATABLAD

MAGNETIC
Færdigblandet magnetisk håndspartelmasse
til gipsvægge og betonunderlag.

En sort tonet håndspartelmasse, der giver en magnetisk effekt.
Perfekt til opslagstavler i hjemmet, på kontoret eller i andre egnede områder.
Kan males eller lakeres uden at miste den magnetiske effekt.
Dalapro Magnetic påvirker ikke wi-fi eller andet elektronisk udstyr.
Velegnet til gipsvægge eller betonunderlag indendørs.
Svanemærket.

Færdigblandet håndspartelmasse til gipsvægge og
betonunderlag.
PRODUKTINFORMATION
Dalapro Magnetic er et fyldstof til overflader, der giver en
magnetisk effekt. Velegnet til alle almindelige indendørs
underlag. Den glatte konsistens gør den let at sprede
jævnt på underlaget. Magnetfyldstof er perfekt til at lave en
opslagstavle i hjemmet, på kontoret eller i andre egnede
områder. Velegnet til både renovering og nybyggeri.
Dalapro Magnetic opfylder CE-standarden EN 15824 og er
fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
Svanemærket.
WORKFLOW
Dalapro Magnetic kan påføres på rene, tørre og faste
underlag med en minimumstemperatur på +5. Når tør,
anvend sandpapir med kornstørrelse 120-150 til at slibe
overfladen. Brug en cirkulær slibebevægelse for at få det
bedste resultat. Ved slibning brug nødvendigt beskyttelsesudstyr. Fjern al støv inden den næste behandling.

TØRRETID
Tørretiden afhænger af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

OPBEVARING
Fyldstof har en begrænset holdbarhed og er datomærket.
Uåbnet emballage kan opbevares mørkt og fri for frost i op
til 12 måneder. Åbnede beholdere skal forsegles ordentligt. Besøg dalapro.dk for mere information.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex co-polymer
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldstof: Mikrosfærer og hvid dolomit
Kornstørrelse: Max 0,2 mm
pH: Ca. 9
Farve: Sort
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand
Emballage: 10 liters plastikspand

N
VA

Spackel
3097 0004

MATERIALEFORBRUG
Ca. 3 liter / m2. For den bedst mulige magnetiske tiltrækning påfør minimum 3 mm.

Dette produktdatablad er kun vejledende. De fremlagte data udgør ikke 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 ansvarlige for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk
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ENMÄRK

E
T

Overfladen kan efterlades umalet, men hvis der ønskes en
hårdere overflade, kan den males eller lakeres.

RENGØRING OG AFFALD
Fjern al spildmateriale fra redskaber inden rengøring med
vand. Al restmateriale kan afleveres på det lokale affaldshåndteringscenter. Tøm emballagen helt og genbrug den.
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