Best.nr.

468

Sopro AMT 468
Spackelmassa
Formfast, snabbhärdande för utslätning, spackling och bättring av golvoch väggytor vid efterföljande plattsättning.
Kromatfattigt enligt EG-riktlinje 2003/53/EG.
n K
 an användas som spackelmassa för ojämnheter och
som avjämningsputs
n I nnehåller trasscement
n F
 ör skikttjocklekar mellan 2–30 mm
n F
 ör fuktiga och torra underlag
n V
 ägg och golv
n I nomhus och utomhus

Användningsområden

För spackling, utslätning och bättringar av golv-, vägg- och takytor av betong, puts,
porbetong, murverk av pimpstensmaterial, tegel, kalksandsten liksom blandmur
verk. För spackling av horisontella, lodräta och jämna underlag före sättning av kera
miska beläggningsbyggmaterial såsom natur- och betongsten, cotto, osv. i tunnbädd
och/eller mellanbädd.
Kan användas som avjämningsputs för att skapa ett avjämningsskikt när det bärande
underlaget inte är tillräckligt jämnt, i fukt- eller våtutr ymmen eller på balkonger och
terrasser. När det har härdat är Sopro AMT 468 spackelmassa vattenbeständigt, genom
släppligt för vattenånga och beständig för växlingar mellan frost och tö.

Skikttjocklekar

Från 2–30 mm i en arbetsgång, varvid skikttjocklekar över 20 mm endast rekommenderas
för mindre ytor

Blandnings
proportioner

Ca 4,75 l vatten 25 kg Sopro AMT 468

Mognadstid

3–5 minuter

Bearbetnings
temperatur
Bearbetningstid

Från +5°C till max. +25°C (underlag, luft, material)
Ca 45 minuter

Gångbar

Efter ca 6 timmar

Plattsättningsbar

Efter ca 12 timmar

Tidsangivelser

Utgår från normalt temperaturområde +23°C och 50 % rel. luftfuktighet.
Högre temperaturer förkortar, lägre förlänger dessa tider.

Verktyg

Blandare, brukvisp, murslev, spackels, utslätningsslev, putsbräde, filtbräda

Åtgång

Ca 1,5 kg/m2 per mm skikttjocklek

Lagring

Kan förvaras ca 6 månader i oöppnad originalförpackning torrt på pall

Leveransform

Säck 25 kg

Bearbetning

Anvisningar för
din säkerhet

Underlaget skall vara rent, fast och bärkraftigt och fritt från material som försämrar vid
häftningen som t.ex. olja, damm, vax, skiljemedel och utblomningar. Flerskiktiga underlag
måste ha en mycket god vidhäftning mellan varandra. Gamla, spröda och icke bärkraftiga
putsy tor skall avlägsnas. Mycket tjocka, svagt sugande mineraliska underlag skall primas
med Sopro HE 449, varvid spackling sker ”vått-i-vått”. Mycket sugande underlag skall primas
med Sopro GD 749.
Häll ca 4,75 liter vatten in ett blandningskärl och blanda med 25 kg Sopro AMT 468 före
trädesvis med maskin, till en homogen, tjock, klumpfri massa.
Blanda upp bruket efter att bruket har mognat i 3–5 min. Blanda endast så mycket som
kan användas inom bearbetningstiden (45 minuter). Applicera bruket med en spackel eller
mursleven och jämna till ytan med t.ex. en putsbräda eller filtbräda. Fuktiga underlag kan
spacklas men härdningstiden förlängs alltid vid sådana underlag.
Före plattsättning påbörjas skall underkonstruktionen vara torr! Bruk som har börjat stelna
får inte blandas upp igen, varken med vatten eller med mer torrpulver. Spacklade ytor och
avjämningsskikt skall skyddas mot för snabb torkning; vid behov kan man blöta ytorna
i efterhand.
Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.
Ingen märkning enligt Förordning för farligt material
Säkerhetsråd (S-fraser)
S2
får inte hamna i händerna på barn
GISCODE ZP1
Kromatfattigt enligt EG-riktlinje 2003/53/EG

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Den garantin baseras på omfattande laboratorietester och stor
praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen kan
vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti för det
färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service.
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65102 Wiesbaden
Tyskland
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