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Produktbeskrivelse: 
Smidig tokomponent limsparkel, praktisk talt 
luktfritt. Svært slitesterkt, selv i tynne lag. 
Tåler harde miljøer og fukt. 
 
Bruksområde: 
Liming, sparkling og reparasjon av betong, 
stein, tre, stål, keramikk mm. For eksempel 
reparasjon av sprekker i hulkil, festing av 
gulvsluker, sparkling av hul og sprekker i 
metallplater, reparasjon av stein og keramikk, 
plater og gjenstander. 
 
Teknisk informasjon: 
Brukstid:  20 min. ved +20°C 
Herdetid  
ved +20°C:  Beregn ca. 12 timer før 

sparkelet utsettes for lett 
trafikk. Etter at sparkelet har 
herdet i 24 timer skal det 
slipes for å gi best mulig 
vedheft til neste lag. 
Sparkelet oppnår full styrke 
etter 5-7 døgn. 
OBS! Laveste temperatur 
for optimal utherdning er 
+5°C. 

Hardhet:  67 Shore D 
Tørrhet:  100 % 
Brannfarlighet: Ikke brannfarlig. 
Lagringstid:  2 år 
Farger:  A-komp. svart 

B-komp. Hvit 
 

Forbehandling: 
Betongen skal være tørr og fri for smuss, olje 
og lignende. Sementhuden skal fjernes ved 
f.eks. sliping, blåsing eller syrevask. Ved 
sparkling på tidligere malte overfl ater skal 
overfl aten slipes matt og all løs maling skal 
fjernes. Andre overfl ater skal være tørre og fri 
for fett, olje og skitt. Svært porøse materialer 
bør primes med Hagmans Primer EP. 

Bruksanvisning: 
Blandingsforhold: Komp. A: 1 volumdel 

       Komp. B: 1 volumdel 
Blanding:          Like volumdeler blandes 

       nøye til det oppnås en grå 
       fargetone. 

Små mengder, opp til 1 kg, kan man blande for 
hånd med et rektangulært rørstykke. Større 
mengder bør blandes med elektrisk eller 
trykkluftsdrevet maskinblander, f.eks en bore-
maskin med lav omdreining, med en egnet 
blandevinge. Det anbefales å bruke be-
skyttelse mot søl. 
 
Påføring: 
Påfør med stål- eller gummisparkel. Etter ca 3 
timers herding kan sparkelet etterslipes med 
fuktet verktøy, som gjør slipingen enklere. 
Etter dette kan også våre andre epoksy-
produkter påføres. Verktøy rengjøres med 
Hagmans Cellulosetynner eller tynner. 
 
Forpakninger: 
39270 0,6 lit. 
39272 6,0 lit. 
 
 
 

 


