Best.nr.

770

Sopro SP 770
Snabbhärdande spackel
Cementbaserat, spänningsfritt och snabbhärdande spackel med god
fyllnadsförmåga. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.
■
■
■
■
■
■

Användningsområden

Lämpliga underlag

Skikttjocklek

Vägg, golv och trappor
Kan bearbetas i alla skikttjocklekar
Härdar mycket snabbt
Lämplig med golvvärme
Tål stolhjulsbelastning
Endast inomhus

För fyllning och lagning av djupa ojämnheter, hål och sprickor i betongytor och betonggolv. För avjämning av nedslitna eller skadade trappsteg och trappavsatser. Som underlag
för efter följande plattsättning och -läggning. För alla lagningsarbeten vid renoveringar
och saneringar.
Betong- och råbetongytor, murverk, puts, cement-, magnesit-, kalciumsulfatbundna
massagolv (anhydritgolv).
Utan sand: 2–30 mm
Med sand: För skikttjocklekar på 10–30 mm kan, och över 30 mm skall,
kvartssand tillsättas.

Blandningsförhållande
Bearbetningstid

Gångbart
Beläggningsbart

Ca 5,5 l vatten på 25 kg Sopro SP 770
15–20 minuter. Uppblandad spackelmassa som börjat härda får inte blandas upp igen,
varken med vatten eller med mer pulver.
Efter ca 1 timme
Efter ca 1 timme, med tätskikt efter 24 timmar

Tidsangivelser

Avser den normala temperaturen +23°C och 50 % relativ luftfuktighet.
En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.

Bearbetningstemperatur

Kan bearbetas från +5°C till +25°C

Åtgång

Ca 1,6 kg/m² och mm skikttjocklek

Lagring

Kan förvaras i oöppnad originalförpackning på pall i en torr omgivning i ca 6 månader.

Leveransform

25 kg säck

Underlagspreparering

Primer

Blandning och
applicering

Information om
din säkerhet

Cementbaserad, plastförstärkt spackelmassa med god fyllnadsförmåga, tillverkad av specialcement, organiska additiv och utvalda mineraliska tillsatsämnen. Uppnår extremt hög tryckoch böjdraghållfasthet efter snabb hydrauliskt härdning.
Underlaget måste ha god bärförmåga, vara torrt, formstabilt och fritt från substanser som
kan försämra vidhäftningen som t.ex. damm, olja, vax, skiljemedel, utfällningar, lack- och
färgrester, rester av gammalt golvlim.
Golv framställda av avjämningsmassa skall först slipas och dammsugas.
Tillämpliga föreskrifter och standarder ska användas vid bedömningen
av underkonstruktionen.
Sopro HE 449: Lämpliga underlag är betonggolv, råbetongytor (minst 3 månader gammal),
gamla beläggningar av keramik, terrazzo, natursten, betongsten, mycket väl sittande
förseglingslack för betong och massagolv. Här appliceras Sopro SP 770 genast på den
nyprimade ytan.
Sopro GD 749: Alla mineraliska underlag med stark eller varierande sugförmåga
som t.ex. betonggolv, råbetongytor (minst 3 månader gammal), torra underlag,
kalciumsulfatbundna massagolv.
Sopro HPS 673: Alla glatta, täta, ickesugande underlag såsom gamla klinker-, kakeloch terrazzobeläggningar och på underlag med mycket väl sittande limrester.
Blanda 25 kg Sopro SP 770 maskinellt med ca 5,5 liter vatten i ett rent blandningskärl
till en smidig, homogen massa utan klumpar. Applicera den blandade spackelmassan på
det primade underlaget, fördela den med lämpligt verktyg, komprimera och glätta med
t.ex. en bredspackel.
Luftblåsor bör undvikas. Om möjligt, applicera den nödvändiga skikttjockleken i en enda
arbetsomgång. Ytans sugförmåga och kvalitet kan förbättras genom att slipa den färdighärdade spackelmassan med kornstorlek 40 till 60.
Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.
Märkning
Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7),
farosymbol: Xi Retande
Riskupplysningar (riskfraser)
R 36
Irriterar ögonen
Säkerhetsanvisningar (skyddsfraser)
S2
Förvaras oåtkomligt för barn
S 22
Undvik inandning av damm
S 24/25 Undvik kontakt med ögonen och huden
S 26
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 37
Använd lämpliga skyddshandskar
S 46
Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
GISCODE ZP1
Mycket låga kromvärden i enlighet med EG-direktivet 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.
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Tyskland
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Svenska Kakel
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Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240
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