
Dalapro DM20
PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM20 er et hvidt pulverspartel til reperation og finspartling af alle normalt forekommenden 
underlag. Dalapro DM20 er meget let at blande til en smidig konsistens, her en perfekt åbningstid til 
bearbejdning og let at spartle ud i såvel tykke som tynde lag. 

Produktet opfylder kravene til CR-mærkning i henhold til EN 13963 og er produceret i henhold til 
ISO 9001 og ISO 14001.

Arbejdsgang
Spartling skal ske pr. håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en  
temperatur på mindst +5°C. Stærkt sugende underlag skal primes inden spartling.  
Prøvespartel gerne på en begrænset del af overfladen for at teste om vedhæftningen  
mod underlaget er god nok.
Når den spartlede overflade er tørret, slibes den. Anvend sandpapir med kornstørrelse  
100-120. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling.
Spartlede overflader skal forlimes, hvis de skal tapetseres.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anbefalingen i pjecen  
”Gipsplademontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”.  
Se www.malermestre.dk  

Materialeforbrug
Ved 1mm lagtykkelse, ca 0,9 kg/m².

Tørretid
Tørretiden afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed osv.

Opbevaring
Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og er derfor  
datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 12 måneder.

   TEKNISKE DATA

Bindemiddel:  Polymerforstærket gips

Blandning: 1 del vand, 2 dele pulver 
(drys pulver i vandet og 
lad det ”trække” ca. 3-5 
min. før det røres sam-
men)

Anbefalede
lagtykkelse:  1–50 mm

Åbningstid/bearbejdning:  
Ca 20 min

Farve: Hvid

Fyldningsevne: Høj. Ingen indsynkninger

Brandfarlighed: Spreder og bidrager ikke 
til brand

Rengøring: Anvend vand til værktøj 
og spild

Emballage: Papirsæk 5 kg

Anvendelsesområde:  
Indendørs

Dalapro produktdatablad er udgivet udeluk-
kende som rågivende materiale. Oplysningerne 
kan ikke anvendes som garanti for at produktet 

har bestemte egenskaber eller er anvendelig 
til specielle anvendelsesområder. De angivne 

værdier gælder under normale omstændigheder. 
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i 

tidligere information. Anvenderen er selv  
ansvarlig for at det er seneste version af  

dette datablad der anvendes. 
Kontrol kan foretages på www.dalapro.se

 
Senest opdateret 2011-08-24

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se


