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Fysiska / kemiska data: 
Spackelmassa: 
Typ:  Akcrylbaserad spackelmassa med cellulosafibrer. 
Färg:  Vit. 
Konsistens:  Pastös, tixotropisk. 
Torrhalt:  Ca. 73 %. 
Viktförhållande:  Ca. 1,6 kg/liter. 
Hållbarhet:  Minimum 1 år i oöppnad förpackning och sval förvaring. 
Emballage:   

Art. Nr. Färg Emballage 

77602 Vit 250 ml tub 
 
Härdad spackelmassa: 
Övermålningsbar: Ja. 
Fuktbeständighet: Spackelmassan är inte vattenbeständig. 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Filler Standard 618 är en färdigblandadet akrylspackelmassa med 
cellulosafibrer, som förbättrar vidhäftning och styrka, den sjunker 
minimalt. Kan appliceras med upp till 5 mm åt gången. 
 
Används till utfyllnad av hål (från skruv, spik, plugg och liknande) och 
sprickor i trä, gips, murbruk, puts och betong.  
 
Filler Standard 618 är spik och skruvfast, snabbtorkande och 
övermålningsbar. 
 
Fillern är inte vattenbeständig. 
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Bruksanvisning: 
Förberdelse:  Alla ytor skall vara rena från damm och smuts. 
 
Användningstemperatur: Från 5 °C til 40 °C. 
  
Applicering: Fillern appliceras med en spackel med upp till 5 mm åt gången. Vid spackling av djupa hål 

eller sprickor skall spackelmassan appliceras i flera omångar och vara så gott som 
genomtorr mellan varje spackling. 

 
Torktid: Beroende på tjockleken och temperaturen är spackelmassan sliptorr etfer ca 20 – 30 minuter 

(tunna lager). Skruvfast efter ca 2 dygn (vid 5 mm). 
 
Övermålningsbarhet: Spackelmassan är lämpad för övermålning med de flesta färgtyper. På grund av  många  

olika färgtyper på marknaden, rekommenderas alltid att det utförs en test innan övermålning. 
 
Vid utomhusanvändning eller om fillern utsättes för vatten, skall fillern övermålas efter 
härdning. 

 
Rengöring:  Våt spackelmassa tas bort med vatten. Härdad spackelmassa tas bort mekaniskt. 
 
 

 
 
 
 
Säkerhet: 

Hälsofara:  Ingen 
Brandfara:  Ingen 
 
För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås 

vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 
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