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Produktbeskrivelse: 
Smidig, to-komponent limspartelmasse, i prak-
sis lugtfri. Meget slidstærk, også i tynde lag. 
Tåler aggressive miljøer og fugt. 
 
Anvendelsesområde: 
Limning, spartling og reparation af beton, 
sten, træ, stål, keramik m.m. For eksempel 
reparation af revner i kanaler, montering af 
gulvriste, spartling af huller og revner i plader, 
reparation af sten og keramik, plader og 
andet. 
 
Teknisk information: 
Anvendelses- 
tid:  20 min. ved +20°C 
Hærdetid ved 
+20°C:  Regn med ca. 12 timer inden 

spartelmassen udsættes for 
lettere trafi k. 
Efter at spartelmassen har 
hærdet i 24 timer, skal den 
slibes for at give den bedste 
vedhæftning til det næste lag. 
Spartelmassen opnår fuld slid-
styrke efter 5-7 døgn. 
Bemærk! Laveste temperatur 
for optimal hærdning +5°C. 

Hårdhed:  67 Shore D 
Tørstof:  100 % 
Brandfarlighed: Ikke brandfarlig 
Lagringstid:  2 år 
Farver:  A-komponent Sort 

B-komponent Hvid 
 

Forbehandling: 
Betonen skal være tør og fri for snavs, olie og 
lign. Cementhuden skal fjernes ved f.eks. slib-
ning, sandblæsning eller afsyring. Ved 
spartling af tidligere malede overfl ader skal 
overfladen slibes mat, og al løs farve skal 
fjernes. For øvrige overfl ader gælder, at de 
skal være tørre samt fri for fedt, olie samt 

snavs. Meget porøse materialer bør grundes 
med Hagmans Grunder EP. 
 
Brugsanvisning: 
Blandingsforhold: Komponent A: 1 volumedel 
Blandingsforhold: Komponent B: 1 volumedel 
Blanding:  Ens volumedele blandes, grund-

igt sammen indtil en jævn, grå 
farve opnås. 

 
Små mængder, op til ca. 1 kg kan man blande 
manuelt med en rektangulær rørepind. 
Større mængder bør blandes med en elektrisk 
eller trykluftsdreven maskinblander, f.eks. en 
langsom boremaskine med passende blande-
vinge. Det anbefales at bruge beskyttelse mod 
sprøjtning. 
 
Påføring: 
Påføres med stål- eller gummispartel. Efter ca. 
3 timers hærdning kan spartelmassen efter- 
glattes med befugtet værktøj, hvilket gør slib-
ningen nemmere.  Herefter kan også vores 
øvrige epoxyprodukter påføres. Værktøj 
rengøres med Hagmans Cellulosefortynder  
eller thinner. 
 
Forpakninger: 
Artikelnummer: 
39270 0,6 liter 
39272 6,0 liter 
 

 


