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Produktbeskrivning: 
Smidigt tvåkomponent limspackel, praktiskt 
taget luktfritt. Mycket slitstarkt, även i tunna 
skikt. Tål aggressiva miljöer och fukt. 
 
Användningsområde: 
Limning, spackling och lagning av betong, sten, 
trä, stål, keramik m.m. Exempelvis sprick-
lagning av hålkäl, infästning av golvbrunnar, 
spackling av hål och sprickor i plåt, lagning av 
sten och keramik, plattor och föremål. 
Kan läggas i tjockare skikt utan risk för 
krympning eller sprickor. Fungerar även till 
fordon på t.ex bilplåt, glasfiber mm. 
 
Teknisk information: 
Brukstid:  20 min. vid +20°C 
Härdtid vid  Räkna med ca. 12 timmar 
+20°C:  innan spacklet utsätts för 

lättare trafik. Efter det att 
spacklet har härdat i 24 timmar 
skall det slipas för att ge bästa 
vidhäftning till nästkommande 
skikt. Spacklet uppnår full 
styrka efter 5-7 dygn.  
OBS! Lägsta temp. för optimal 
uthärdning +5°C. 

Hårdhet:  67 Shore D 
Torrhalt:  100 % 
Brandfarlighet: Icke brandfarligt 
Lagringstid:  2 år 
Kulörer:  A-komp Svart, B-komp Vit 
 
Förbehandling: 
Betongen skall vara torr och fri från smuts, olja 
o. dyl. Cementhuden skall avlägsnas genom 
t.ex. slipning, blästring eller syratvätt. 
Vid spackling på tidigare målade ytor skall ytan 
mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas. 

För övriga ytor gäller att de skall vara torra 
samt fria från fett, olja samt smuts. Mycket 
porösa material bör primeras med Hagmans 
Primer EP. 
 
 
 
Bruksanvisning: 
Blandnings:  Komp. A: 1 volymdel 
förhållande: Komp. B: 1 volymdel 
Blandning: Lika volymdelar blandas noga 

tills jämn grå färgton erhålles. 
 
Små mängder, upp till ca 1 kg, kan man blanda 
för hand med en rektangulär rörkäpp. Större 
mängder bör blandas med elektrisk eller 
trycksluftdriven maskinblandare t.ex. en låg-
varvig borrmaskin med lämplig blandarvinge. 
Stänkskydd är att rekommendera. 
 
Applicering: 
Applicera med stål- eller gummispackel. Efter 
ca 3 timmars härdning kan spacklet efterslätas 
med fuktat verktyg, vilket underlättar vid 
slipningen. Efter denna tid kan även våra övriga 
epoxiprodukter appliceras. 
 
Verktyg rengörs med Hagmans Cellulosa-
förtunning eller thinner. 
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Förpackningar: 
Artikelnummer: 
39270 0,6 lit. 
39272 6,0 lit. 
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