BREDT ANVENDELSESOMRÅDE
MINIMAL KRYMPNING
KORT TØRRETID

Light Premium
FOR ET PROFESSIONELT RESULTAT
Bostik lancerer nu en vægspartelmasse med ekstra bredt anvendelsesområde, der kan påføres i
lag på op til 6 millimeter uden revnedannelser. Den korte tørretid gør det muligt at efterbearbejde
hurtigere, hvilket medfører en tidsbesparelse. Spartelmassen er let at påføre med spartel på vægge
eller lofter. Fungerer både som fugespartel og til brede spartelstrøg. Udgør et godt underlag for
tapet eller maling
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fuldstændige oplysninger.

Vores vægspartelmasser er udviklet til at passe til forskellige slags underlag og forskellige
krav til den færdige overflade. Konsistensen gør den let at arbejde med og giver gode udfyldningsegenskaber. Påført spartelmasse har en let slebet og homogen overflade for at
undgå genpåføring og efterladte kanter. Du kan finde den helt rigtige spartelmasse i vores
komplette sortiment af spartelprodukter, uanset om du skal tapetsere eller male.

ROLL THERMO

ROLL LIGHT

LIGHT PREMIUM

Roll Thermo er en helt ny type vægbeklæd-

Roll light er en letspartelmasse med gode fyl-

Light Premium er en let håndspartelmasse

ning, der er varmeisolerende og giver et be-

deevne, der kan rulles på. Påførelsen er let og

med et bredt anvendelsesområde. Kan på-

hageligt indeklima. Kan rulles på og har mini-

tidsbesparende. Egner sig både til bredspart-

føres i lag på op til 6 mm uden revnedannel-

mal krympning. Fungerer på de fleste

ling og spartling af stødfuger på gipsplader.

ser. Den korte tørretid gør det muligt at efter-

vægtyper, med optimal effekt på massive

Fungerer både på væg og loft. Leveres i spand

bearbejde

vægge. Leveres i spand med 6,5 liter. Artikel-

med 10 liter. Artikelnummer: 6014, Massefyl-

bredspartling og spartling af stødfuger på

nummer: 6013, Massefylde: ca. 0,5, Lagtykkel-

de: 1,2 kg/liter, Lagtykkelse: maks. 4 mm, Tør-

gipsplader. Leveres i spand med 10 liter. Arti-

se: maks. 10 mm, optimal lagtykkelse er 2 mm,

retid: 8-10 timer ved rumtemperatur

kelnummer: 6018, Massefylde: 1,2 kg/liter,

Tørretid: ca. 8-10 timer ved rumtemperatur

hurtigt.

Egner

sig

både

til

Lagtykkelse: maks. 6 mm, Tørretid: 7-9 timer
ved rumtemperatur

FINSPARTELMASSE

LETSPARTELMASSE FIN

LETSPARTELMASSE GROV

Finspartelmasse F er en traditionel finkornet

Letspartelmasse Fin-LF er en hvid, finkornet

Letspartelmasse Grov-LG er en grovkornet,

sandspartelmasse til bredspartling og stød-

letspartelmasse til spartling i tynde lag. Egner

let håndspartelmasse med ekstra opfyld-

fugespartling af gipsplader. Fungerer også til

sig til bredspartling, tapetfuger, afslutten-

ningsevne. Egner sig til spartling af murede

spartling af tapetfuger og reparation af væg-

de spartling af gipsplader og reparationer på

og pudsede overflader, murstensvægge og

ge og loftsoverflader. Leveres i spand med 5

vægge. Leveres i spand med 10 liter. Artikel-

til reparation af skader og huller indendørs.

eller 10 liter. Artikelnummer: 2937, 2938, Mas-

nummer: 3137, Massefylde: 1,3 kg/liter, Lag-

Leveres i spand med 10 liter. Artikelnummer:

sefylde: 1,8 kg/liter, Lagtykkelse: maks. 2 mm,

tykkelse: maks. 3 mm, Tørretid: ca. 8-10 timer

3181, Lagtykkelse: maks. 20 mm, Massefyl-

Tørretid: ca. 8-10 timer ved rumtemperatur.

ved rumtemperatur.

de: 0,9 kg/liter, Tørretid: ca. 8-10 timer ved

VÅDRUMSSPARTELMASSE
ROLL

VÅDRUMSSPARTELMASSE

LET HÅNDSPARTELMASSE

Vådrumsspartelmasse-LV er en mellemkor-

Let håndspartelmasse LH er en mellemkor-

Vådrumsspartelmasse Roll LRV er en mellem-

net, let håndspartelmasse. Tilfredsstiller høje

net, let håndspartelmasse. Tilfredsstiller

kornet spartelmasse, der er let at rulle på. Har

krav til vandfasthed og opfyldningsevne. Eg-

høje krav til opfyldningsevne og har en smi-

høj vedhæftningsevne på underlaget og giver

ner sig til spartling af puds, beton og gipspla-

dig konsistens. Beregnet til bredspartling og

en hård, stærk overflade. Egner sig til spart-

der i indendørs vådrum. Leveres i spand med

spartling af stødfuger på gipsplader. Leveres i

ling af puds, beton og gipsplader i indendørs

2,5, 5 eller 10 liter.

spand med 2,5, 5 eller 10 liter. Artikelnummer:

vådrum. Leveres i spand med 10 liter. Artikel-

Artikelnummer: 2177, 2946, 2947, Massefylde:

2178, 3513, 3514, Massefylde: 1,1 kg/liter, Lag-

nummer: 3568, Massefylde: 1,1 kg/liter, Lag-

1,1 kg/liter, Lagtykkelse: maks. 5 mm, Tørretid:

tykkelse: maks. 4 mm, Tørretid: 8-10 timer ved

tykkelse: maks. 5 mm, Tørretid: ca. 8-10 timer

ca. 8-10 timer ved rumtemperatur.

rumtemperatur

ved rumtemperatur.

* Vores komplette sortiment af produkter og
tilbehør kan du finde på www.bostik.dk
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rumtemperatur.

