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Til smårevner og ridser – ude og inde 
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Fysiske / kemiske data: 
Spartemasse: 
Type:  Urethanspartelmasse. 
Farve:  Hvid. 
Konsistens:  Pastøs. 
Tørstofindhold:  Ca. 86 %. 
Vægtfylde:  Ca. 1,8 kg/l. 
Holdbarhed:  Ca. 2 år ved kølig opbevaring og tæt tillukket i tuben. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

7811 170 ml tube 3448966 

 
Afhærdet spartelmasse: 
Bestandighed:  Vand: God. 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Universalspartel 631er en fyldig vandfast, vejrbestandig og 
hurtigtørrende filler og spartelmasse, der er hurtig og nem at arbejde 
med på grund af dens smidige og “tixede”  konsistens. 
 
Velegnet til spartling af smårevner og ridser i næsten alle overflader, 
som f.eks. glasfiber, træ, beton og metal, såvel inde som ude. 
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Brugsanvisning: 
Forberedelse:  Alle overflader skal være fri for støv, snavs, rust og olie samt eventuelle  
  malingrester og glødeskaller. Træ og metal bør grundes med en egnet grunder, 
  maling, lak eller lign. 
  
Påføring:  Universalspartel 631 påføres med spartel i et tyndt lag (0,5 mm). Ved spartling af dybe  
  huller eller revner skal spartelmassen påføres af flere gange, og være så godt  

som gennemtør mellem hver spartling. 
 
Tørretid:  Ved spartling af tynde lag er spartelmassen slibetør efter ca. 2 - 3 timer  

  ved 20 °C. 
 

Efterbehandling: Ved tynde lag kan overmaling ske efter ca. 4 timer, ved 20 °C.  
  Universalspartel 631 tåler overmaling med de fleste 1- og 2-komponent  

malinger – foretag test. 
  

Rengøring:  Uhærdet spartelmasse fjernes med mineralsk terpentin, afhærdet spartelmasse fjernes  
mekanisk. 

 
 
 
 

 
 
 
Sikkerhed:  
Faresætninger:  Brandfarlig 

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i  

vandmiljøet.  

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 

   

 
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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