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Fysiska / kemiska data: 

Spackelmassa: 
Typ:  Cementbaserad  pulverspackel. 
Kulör:  Grå 
Konsistens:  Pulver 
Lagring:  Lagras torrt och svalt. Produkten är lagerstabil i min. 6 mdr. från produktionsdatum. 
Emballage: 

Art. nr Förpackning 

7791 25 kg 

   
 
Härdad spackelmassa: 
Trykstyrka:  25 Mpa 
Böjdragstyrka:  5 Mpa 
Fri krympning:  0,5-0,7 promille 
Flydemål:  135-145 mm 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Planspackel 657 är en cementbaserad, plastförstärkt, självnivellerande, 
snabbhärdande, spändningsfri och pumpbar flytspackelmassa till invändigt 
bruk. 
 
Används till planavjämning av golv i skikt på 1 - 45  mm. Kan användas på 
alla fasta underlag som puts, betong, m.m.  
 
Anbefales ikke til brug på anhydrit- och gjutasfalt. 
 
 

Medlem av Golvbranchens Samarbets- och upplysningsråd 

Planspackel 657 – Reviderat 8.7.2013 - Sida 1/2 

Planspackel 657 är en cementbaserad, plastförstärkt, 
självnivellerande, snabbhärdande, spändningsfri och 
pumpbar flytspackelmassa till invändigt bruk. 
 

SE 

 
Dana Lim A/S 

Københavnsvej 220 

DK-4600 Køge 

13813-0657-1 

                                          04 

                               EN 13813:2002 

CT-C25-F5 

Brandklass: A1 

Frigörande av korrosiva ämnen: CT 

Truckhållfasthet: C25 

Böjdraghållfasthet: F5 

Krympning: < 0,040% 

Nötningsmotstånd RWFC: 250  
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Bruksanvisning: 

Primning:  För att  förbättra  vidhäftningen och för  att  förhindra för snabb uttorkning,  skall  underlaget  
primes  med Primer 600. Primern skall  vara helt  torrr innan appliceringen  av  
flytspackelmassan.  
Före  användning av primer hänvisas till Produkt Information for denna.  

 
Förhållande vid använding: Golvets och  materialens temperatur skall som min. vara 6 °C. Eventuell  golvvärme skall 

basra avstängd, i så god tid, att golvets temperatur är max. 20 °C innan  applicering. Får inte 
tändas igen förrän tidligast 24 timmar efter spackling, och  i steg/etapper  á 5 °C pr. dag. 
Ventilations- och airconditionanlägg skall  væra släckta  innan  arbetet  påbörjas. Rummet 
skall  vara stängt och det  skal  skärmas av för direkt solljus.  

 
Åtgång:  1,7 kg pulver pr. m² pr. mm skikt. 
 
Skikt:  1 - 45  mm 
 
Blandning: Pulvret blandas i förhållandet ca. 5,0-5,5 liter vatten till 25 kg pulver.  

Blandningen görs  lättast med borrmaskin påsatt »visp« i 1-2 minuter till  massan är 
lättflytande  och 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 iht. EN 12706. Kontrolring kan rekvireres hos Dana Lim 
A/S. 

 
Applicering:  Spackelmassan hälls  eller pumpas ut på golvet tills den själv flyter ihop  till en jämn och 

plan yta. Bearbetas evt. med en plan / tandspackel  eller rulle med taggar. Spackelmassan  
bör används inom  20  minuter. 

 
Efterbehandling: Spackelmassan är gångbar efter 4-8 timmar. Ytbeläggning kan normalt  göras  efter 1 dygn, 

afhængig af lagtykkelse og temperatur. I tillfälle av golvvärme skall golvvärme leverantörens 
anvisningar alltid följas.   

 

 

 

 

Säkerhet: 

älsofara:  Xi, lokalirriterande 

Innehåller:  Cement. Chromatindhold: mindre än 2 mg/kg torr produkt. 

Riskfraser:  Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarlig ögonskada.Lagras  

otillgängligt för barn. Kommer materialet  i ögonen, skölj direkt  grundligt med vatten och  

kontakta läkare, Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd under arbetet. 

Vid oavsiktligt intag, kontakta  omgående läkare  och  visa detta dokument, eller etikett. 

                                                     
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. 

 

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE 

TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. +45-56 64 00 75 

KUNDSERVICE NR I SVERIGE. 046 - 57070 

 


