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Sopro RS 462
Reparationsspackel
Snabbhärdande, cementbaserat spackel för golv, vägg och tak.
Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.
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Användningsområden

För spackling av porer, luftblåsor och sprickor; för glättning och reparation av golv-,
vägg- och takytor. För framställning av jämna och släta underlag vid efterföljande
läggning av keramiska plattor och övriga beläggningar av alla de slag. Kan användas
till planspacklingar och fallspackling i t.ex. duschar och våtutrymmen. Lämplig till
reparationer av cementgolv, kant- och hörnskador på betong och prefabricerade
betongdelar, inom- och utomhus. OBS! Kan inte användas som ytskikt, slitskikt.

Underlag

På golv-, vägg- och takytor av betong, puts, lättbetong (endast inomhus), murverk av
tegel, kalksandsten och blandmurverk.

Skikttjocklek
Blandnings
förhållande
Bearbetningstid
Bearbetnings
temperatur
Belastningsbart
Tidsangivelser
Åtgång
Verktyg och maskiner
Lagring
Leveransform

Upp till 10 mm i en arbetsomgång som spackelmassa och upp till 40 mm
som reparationsspackel.
Ca 6,5 l vatten till 25 kg Sopro RS 462
Som reparationsspackel ca 30 minuter och spackelmassa med tillsatt sand ca 120 minuter
Kan bearbetas från +5°C upp till max. +25°C
Efter ca 6 timmar
Avser den normala temperaturen +23°C och 50% relativ luftfuktighet;
En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.
Ca 1,2 kg/m² och mm skikttjocklek
Blandare, bruksvisp, slev, spackel, glättslev, avdragsläkt, filtbräda.
Rengör verktygen direkt efter arbetet med vatten.
Kan förvaras i oöppnad originalförpackning i en torr omgivning i ca 6 månader
25 kg säck, 5 kg påse

Förberedning av
underlaget

Bearbetning

Information om
din säkerhet

Sopro RS 462 är en snabbhärdande, cementbaserat reparations spackel som är vatten- och
väderbeständigt, tåligt mot upprepade perioder av frost och upptining samt diffusionsöppet
för vattenånga.
Sopro RS 462 består av Dyckerhoff Portlandcement (DIN 1164) och tillsatser av naturliga,
mineraliska substanser (DIN 4226).
Underlaget måste vara rent, stabilt, med god bärförmåga samt fritt från damm, lösa
partiklar, sand, utfällningar, smuts och skiljemedelsrester. Flerskiktiga underlag måste ha god
vidhäftning emellan skikten.
Prima underlaget med Sopro GD 749 före spackling påbörjas.
Häll 6,5l vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter 25 kg Sopro RS 462.
Blanda maskinellt tills du får en homogen och slät massa utan klumpar. Applicera med slev
och glätta, behandla stora ytor med avdragsläkt, filtbar.
Stelnat bruk får inte blandas upp igen, varken med vatten eller med mera bruk.
Vid låg luftfuktighet och hög rumstemperatur samt vid drag och direkt solljus bör
spackelskiktet skyddas mot en för snabb uttorkning med folie för att garantera en optimal
härdning utan sprickor.

Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.
Märkning
enligt förordningen om farliga ämnen, farosymbol: Xi Retande
Riskupplysning (R-fraser)
R 38 Irriterar huden
R 41 Risk för allvarliga ögonskador
Säkerhetstips (S-fraser)
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
S 22 Andas inte in damm
S 24/25 Undvik kontakt med hud och ögon
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd
S 46 Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
GISCODE ZP 1
Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.

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.
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Tyskland
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