Best.nr.

941

Sopro USW 941
Vitt universalspackel
Vitt, god fyllnadsförmåga, snabbhärdande, cementbaserat
universalspackel för fyllning , lagning och utjämning av ojämnheter, hål,
sprickor och liknande. Lättarbetat, formbart spackel som ger en slät och
jämn yta, spacklet kan användas både inom- och utomhus.
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Användningsområden
Lämpliga underlag
Skikttjocklek
Blandningsförhållande
Mognadstid

 nabbhärdande
S
Vit
För torra och fuktiga underlag
Vatten – och temperaturbeständigt
Kan användas inom- och utomhus

För lagning av porer, hål och sprickor eller utjämning, spackling och liknande på golv,
väggar och tak.
Väggar, golv och tak av betong, puts, gips, murverk och liknande.
1-10 mm
Ca 1,3 l vatten till 5 kg USW 941
3-5 minuter

Bearbetningstid

30-45 minuter

Beläggningsbart

Efter ca 6 timmar

Tidsangivelser

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

Bearbetnings
temperatur

Kan bearbetas från +5°C upp till max. +25°C.

Åtgång

Ca 1,2 kg/m² och mm skikttjocklek

Lagring

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

Leveransform

5 kg påse

Egenskaper

Sopro USW 941 är ett vitt snabbhärdande, cementbaserat universalspackel som är beständigt
mot vatten, väder samt frost-tö cykler. Tack vare sin universella användning så lämpar sig
spacklet för såväl renovering , uppfräschning som nybyggnad.

Underlags
preparering

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 eller Sopro HPS 673 före
spackling påbörjas.

Bearbetning

Blanda 5 kg Sopro USW 941 maskinellt med ca 1,3 liter vatten i ett rent blandningskärl till en
smidig, homogen massa utan klumpar. Låt den nyblandad spackelmassan stå och mogna i 3-5
minuter och rör därefter om på nytt. Applicera spackelmassan på det primade underlaget
med, arbeta fast, fördela, komprimera och släta till ytan med lämpligt verktyg t ex en
bredspackel.
Spackelmassa som börjat härda får inte blandas upp med mer vatten eller med mer torrpulver.

Information om
din säkerhet

Innehåller cement, reagerar starkt med fukt/vatten. Skydda därför ögon och hud, spola med
vatten efter kontakt. Tillkalla läkare vid kontakt med ögonen.
Märkning
Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7), farosymbol: XI
Retande.

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
Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239
Fax
Tel. +49 (0) 6 11 17 07-240
07-239
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Kakelspecialisten
i Stockholm AB
Arenavägen 83
121 26 Stockholm
Tel: 08-686 00 31
Fax:
Tel: 08-686
08-68600
01 31
68
Fax: 08-686 01 68

Svenska Kakel
Lindaregatan 1
260 35 Ödåkra
Tel: 042-32 94 60
Fax: 042-20 51 35
Tel: 042-32 94 60
Fax: 042-20 51 35

Svenska Kakel
Stenyxegatan 31
213 76 Malmö
Tel: 040-31 28 40
Fax: 040-46 21 51
Tel: 040-31 28 40
Fax: 040-46 21 51

Svenska Kakel
Verkstadsgatan 6
302 60 Halmstad
Tel: 035-21 24 10
Fax: 035-21 24 43
Tel: 035-21 24 10
Fax: 035-21 24 43

Svenska Kakel
Argongatan 18
431 53 Mölndal
Tel: 031-86 64 40
Fax: 031-87 24 10
Tel: 031-86 64 40
Fax: 031-87 24 10

Service-hotline för användningsrådgivning: +49 (0)611-1707-111 www.sopro.se www.kakelspecialisten.se www.svenskakakel.se
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Riskupplysningar (riskfraser)
R 36 Irriterar ögonen
Säkerhetsanvisningar (skyddsfraser)
S 2 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.

