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Fysikaliska / Kemiska data: 
Spackelmassa: 
Typ:  Cementbaserat pulverspackel. 
Kulör:  Grå 
Konsistens:  Pulver 
Hållbarhet:  Lagras torrt och svalt. Produkten är lagerstabil i minst 6 mån från produktionsdatum. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

7793 15 kg 

 
Härdad spackelmassa: 
Tryckhållfasthet: 30 MPa 
Böjdraghållfasthet: 6 MPa 
Krympning:  0,5-0,7 promille 
Flytförmåga:  140-150 mm 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Flytspackel 656 är ett dammreducerat, plastförstärkt cementbaserat 
golvspackel för användning inomhus.  
 
Flytspackel 656 är självnivellerande, snabbhärdande och används till 
avjämning i skikt på 0,5 - 10 mm.  
 
Flytspackel 656 är pumpbart och kan användas på alla fasta underlag 
såsom puts, betong, keramiska plattor mm.  
 
Rekommenderas inte till anhydrit eller asfaltsundergolv, samt i 
direktkontakt med golvvärmesystem.  
 

Flytspackel 656 är CE-märkt enligt EN 13813. Se produktens 

prestandadeklaration för ytterligare information. 
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Bruksanvisning: 

 
Primning: För bättre vidhäftning och för att förhindra för snabb härdning skall underlaget primas med 

Primer 600. Primern skall vara helt torr innan golvspacklet läggs ut 
Före användning av Primer 600 hänvisas till dess produktinformation.  

 
Användningsförhållande: Golvets och materialets temp skall vara mellan 6°C och 20°C. Eventuell golvvärme skall 

vara avstängd i så god tid att golvet är max 20°C före spackling. Får inte tändas igen 
förrän tidigast 24 timmar efter utläggning och bör höjas med max 5°C per dygn. Ventilation 
och air-condition skall vara frånkopplad innan arbetet påbörjas. Utrymmet ska vara stängt 
och avskärmat från direkt solljus.  

 
Materialåtgång:  1,6 kg pulver per m² och mm skikt. 
 
Skikttjocklek:  0,5 - 10 mm 
 
Blandning: Pulvret blandas med ca 3,5 – 3,75 l vatten per 15 kg pulver. Omrörningen görs lättast med 

borrmaskin med visp i 1 – 2 min tills massan är lättflytande och klumpfri. Gör uppehåll i ca 
1 min och rör om ytterligare 1 – 2 min för bästa homogena och lättflytande massa. Vi 
rekommenderar kontroll av flytegenskaperna enligt EN 12706. Kontrollring kan införskaffas 
hos Dana Lim A/S. 

 

Applicering: Spackelmassan hälls eller pumpas ut på golvet varefter den själv flyter samman till en 

jämn och plan yta. Kan bearbetas med en slät eller tandad spackel eller en piggroller. 
Spackelmassan bör användas inom 30 minuter. 

 
Efterbehandling: Spackelmassan kan beträdas försiktigt efter 3 – 5 timmar. Ytbehandling kan normalt göras 

efter 1 dygn beroende på skikttjocklek, relativ luftfuktighet och temperatur. I tillfälle av 
golvvärme skall golvvärmeleverantörens anvisningar alltid följas. 

 
Rengöring: Rengör verktyg med vatten innan spacklet härdar.   

 

 

 

 

Säkerhet: 
 
För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och 

inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 
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