
  

 

 

 

Produkt Information: 

Selvnivellerende, støvreduceret gulvspartel til 

indendørs brug   

DANA LIM A/S  

Planspartel 656 

www.danalim.dk 
 

 

Fysiske / kemiske data: 

Spartemasse: 
Type:  Cementbaseret pulverspartel. 
Farve:  Grå 
Konsistens:  Pulver 
Lagring:  Opbevares tørt og køligt. Produktet er lagerstabilt i min. 6 måneder fra produktionsdato. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

7793 15 kg  5223559 

 
Afhærdet spartelmasse: 
Trykstyrke:  30 Mpa 
Bøjstrækstyrke:  6 Mpa 
Fri krympning:  0,2 promille 
Flydemål:  140-150 mm 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Planspartel 656 er en cementbaseret, plastforstærke og 
selvnivellerende gulvspartelmasse. Produktet er hurtighærdende, 
pumpbar, delvis spændingsfri og støvreduceret. 
 
Anvendes til planafretning af gulve i lagtykkelser på 0,5-10 mm.  
Kan anvendes på alle faste underlag som puds, beton, m.m.  
 
Anbefales ikke til brug på anhydrit- og asfaltundergulve, samt i direkte 
kontakt med gulvvarme. 
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Planspartel 656 er en støvreduceret, 
cementbaseret, selvnivellerende gulvspartelmasse 
til indendørs brug. 
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CT-C30-F6 

Brandklasse: A1 

Afgivelse af korrosive stoffer: CT 

Trækstyrke: C30 

Bøjningstrækstyrke: F6 

Svind: < 0,020% 

 



 

 

 

 

 

 

DANA LIM A/S  

www.danalim.dk 
 

 

Brugsanvisning: 

 
Primning:  For at forbedre vedhæftningen og for at forhindre for hurtig udtørring skal underlaget primes  

med Primer 600. Primeren skal være helt tør inden udlægningen af gulvspartelmassen.  
For anvendelse af primeren henvises til Produkt Information for denne.  
 

Anvendelsesforhold: Gulvets og materialernes temperatur skal som min. være 6 °C. Eventuel gulvvarme skal 
være slukket i så god tid, at gulvets temperatur er max. 20 °C inden udlægning. Må ikke 
tændes igen før tidligst 24 timer efter spartling, og i trin á 5 °C pr. dag. Ventilations- og 
airconditionanlæg skal være slukket inden arbejdet påbegyndes. Rummet skal være lukket 
og der skal skærmes af for direkte sollys.  
 

Forbrug:  ca. 1,6 kg pulver pr. m²/ mm lagtykkelse. 
 
Lagtykkelse:  0,5 - 10 mm 
 
Blanding: Pulveret blandes i forholdet ca. 3,5 – 3,75 liter vand til 15 kg pulver. 

Blandingen foretages lettest med boremaskine påsat »piskeris« i 1-2 minutter indtil massen 
er letflydende og klumpfri. Hold pause i 1 minut, og omrør massen endnu engang i 1 – 2 
minutter, herved opnås den bedste homogene og letflydende masse. 
Vi anbefaler kontrol af flydemålet i h. t EN 12706. Kontrolring kan rekvireres hos Dana Lim 
A/S. 

 
Udlægning:  Spartelmassen hældes eller pumpes ud på gulvet hvorefter den selv flyder sammen til en  

jævn og plan overflade. Bearbejdes med en plan/tandspartel eller pigrulle.  
Spartelmassen bør efter opblanding anvendes indenfor 30 minutter. 
 

Efterbehandling: Spartelmassen er gangbar efter 3-5 timer. Overfladebelægning kan normalt foretages efter 
24 timer, dog afhængig af lagtykkelse, luftens relative fugtindhold og temperatur. I tilfælde af 
gulvvarmesystem skal dette være slukket, og trinvis langsomt optændes efter at 
spartelmassen er totalt ophærdet. 

 

 

 

 

 

Sikkerhed: 

MAL-kode:  0-4 (1993) 

Sundhedsfareklasse: Xi, lokalirriterende 

Indeholder:  Cement. Chromatindhold: mindre end 2mg/kg tørt produkt. 

Faresætninger:  Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Opbevares  

utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge 

kontaktes. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. 

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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