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Sika Filler-107
Lättspackel - Våtrum
Användning
Beskrivning
Användning
Fördelar

Vattenburet allroundspackel lämpligt för spacklingsarbeten i våtrum. Produkten
uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
■ Spackling av betong, gips och puts mm inomhus.
■ Uppfyller krav för spackelarbete i våtrum.

Produktdata
Färg
Lösningsmedel
Fyllförmåga
Kornstorlek
Torrsubstanshalt
Lagring
Hållbarhet
Förpackning

Blågrå
Vatten
0-4 mm
max. 0,15 mm
ca 62%
Skyddas mot frost. Lagras mörkt och svalt, ej under +5ºC.
Minst ett år i obruten förpackning.
500 ml, 5 liter och 10 liter.

Tekniska Data
Densitet (vid +20ºC)

Ca 1,05 kg/liter

Utförande
Allmänt
Blandningsförhållande
Underlag

Färdig produkt, skall ej blandas.
Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

Applicering
Rengöring av verktyg
Appliceringsmetod

Verktyg rengörs med vatten innan produkten härdat.
Handspackel.

Härdning
Härdningstemperatur
Torktid

+5ºC - +35ºC.
Ca en timme per mm. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende
på underlag, temperatur, luftfuktighet mm.

Hälsa & Miljö
Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller
på hemsidan www.sika.se.
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