
  

 

 

 

Produkt Information: 

Cementbaseret pulverspartelmasse   
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Fysiske / kemiske data: 
Spartelmasse: 
Type:  Cementbaseret pulverspartel. 
Farve:  Grå 
Konsistens:  Pulver 
Holdbarhed:  Minimum 6 måneder i tæt tillukket emballage. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

7756 1 kg 5386922 

 
 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Quick Filler 614 er en hurtighærdende vandfast cementbaseret pulver-
spartelmasse til reparation af store og små skader, revner og ujævnheder, samt 
til faststøbning af metal og plastemner. Kan anvendes såvel ude som inde. 
 
Quick Filler 614 anvendes til udspartling af de fleste underlag, som f.eks. puds, 
beton, letbeton, gipsplader, træplader m.m. Kan udspartles selv i meget tykke 
lag uden risiko for krympning eller svindrevner.   
 
Quick Filler 614 er særdeles velegnet til indstøbning og reparationer i 
forbindelse med el og VVS arbejde f.eks. ved faststøbning af eldåser, kabler, 
bæringer til radiatorer, nedløbsrør, gelændere o.lign. Er også velegnet som 
vandfast spartel i »våde rum« og kan bære flisebelægninger og lignende tunge 
belægninger. 
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Brugsanvisning: 
Forberedelse:  Underlaget skal være rent og frit for støv. Tørre overflader fugtes med vand inden den  

færdigblandede masse påføres. Underlagets temperatur bør ikke være under 5 °C. 
 
  Forbedret vedhæftning til underlaget kan opnås ved anvendelse af Primer 600. 

 
Forbrug:  Der anvendes ca. 1,8 kg Quick Filler 614 pr. liter færdigblandet spartelmasse 

 
Blanding:  Flydende konsistens opnås ved tilsætning af 200g. vand pr. kg filler. 
  Fast konsistens opnås ved tilsætning af 160g vand pr. kg filler. 
 

Anvend altid rent og koldt vand. Hvis produktet anvendes ved lave temperaturer, kan det 
være en fordel at anvende lunken (ca. 20°C) vand, idet det vil accelerere hærdeprocessen, 
og anvendelsestiden vil derfor blive reduceret.   
 
Blandingen omrøres grundigt i 3 - 4 minutter, lettest ved anvendelse af boremaskine med  
påmonteret »piskeris« indtil massen er jævn og klumpfri.  

 
Anvendelsestid:  5-10 minutter ved 20 °C.  

 
Påføring:  Quick Filler 614 påføres og finspartles i én arbejdsgang med stålspartel eller lignende.  
  Den maksimale lagtykkelse er 5 cm, som skal påføres i to lag 

 
Tørretid:  ca. 15 minutter ved 20 °C 

   
Efterbehandling: Overmaling kan foretages efter afhærdning. Påregn 1 døgn pr. mm lagtykkelse. 

 
Rengøring:  Værktøj rengøres med vand før spartelmassen hærder. 

 

 

 

 
 

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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