
Hurtighærdende pulverspartelmasse til alle 
anvendelsesområder

EASY SAND

Med SHEETROCK hurtighærdende pulverspartel-
masse fra Knauf udføres gipspladespartling, fuldspart-
ling og reparationer med minimal krympning.
Færdigspartlede gipsplader på en dag.

• Én spartelmasse med mange anvendelsesområder
• Velegnet til montering af papirstrimler
• Velegnet til montering af papirbeklædte metalhjørnelister
• Minimal krympning
• Velegnet til fyldninger på op til 10 cm
• Let at slibe
• Fås med forskellige hærdetider: 5, 20, 45 eller 90 min.
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Beskrivelse

En avanceret, hurtighærdende pulverspartelmasse fra Knauf,
som er tilpasset til alle typer spartling og reparation af skader
i underlaget. Den gode vedhæftning og minimale krympning
gør massen velegnet til opklæbning af gipsplader mod hinanden
eller mod beton.

Fordele

■ Én spartelmasse til al spartling
■ God klæbeevne på papirstrimler og papirbeklædte hjørner
■ Minimal krympning
■	Giver	en	betydelig	tidsbesparelse,	når	overfladerne	kan	spartles	 
 færdig på én dag og males eller tapetseres den efterfølgende dag
■	Vælg hærdetid afhængig af arbejdets art
■	Let at slibe

Forberedelse

Bland massen som beskrevet på pakken med 1 del vand til 2 dele
pulver afhængig af den ønskede konsistens. Lad massen hvile
i ca. 1 minut; efter en kort omrøring er massen klar til brug.

Påføring

Anvendes som konventionel spartelmasse. Ved spartling af
gipsplader fyldes spartelsamlingen med spartelmasse (uden at 
overfylde), og papirstrimlen lægges i og trykkes fast. Lad spartelmas-
sen hærde (se det omtrentlige antal minutter på emballagen). Spartl 
derefter det nødvendige antal gange med enten Easy sand eller en 
færdigblandet Sheetrock spartelmasse, til spartelsamlingen er fyldt. 
Samme arbejdsgang gælder for montering af papirbeklædte metallister. 
Slib	med	fint	slibepapir,	kornstørrelse	120	eller	finere.	Fjern	støv	fra	
overfladen	før	maling	eller	tapetsering.	Følg	leverandørens	anvisninger	
vedrørende	det	materiale,	der	anvendes	som	overflade.

Produktdata

Materiale:  Gipsbaseret sammensætning

Typer:  Manuel påføring

Frostfølsomhed:  Ingen i ublandet sæk eller efter hærdning

Blanding: Med vand: Ca. 0,56-0,69 l vand pr. kg pulver
  eller 4,6-5,6 l vand pr. 8,1 kg sæk. Hærdningen
  kan ikke forsinkes ved at tilsætte mere vand,
  efter at spartelmassen er taget i brug.

Dækning:  Ved spartling af gipspladesamlinger 90 cm. Cirka 
  0,5 l/m2. Ved fuldspartling, lagtykkelse 1 mm, 
  1 l/m2.

Opbevaring: Kan opbevares i op til 12 måneder under gode
  opbevaringsforhold. Opbevares på et tørt sted
  ved rumtemperatur. Kontroller regelmæssigt
  produktets datomærkning. 

Pakkestørrelse: 20-45-90 minutter 8,1 kg sæk. 5 min. 1,8 kg sæk

Hærdetid:  Se emballagen, ca. 5, 20, 45 eller 90 minutter.

Tørretid:  Afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Temperatur: Min. 8 grader (inden døre ved gipspladespartling)

Farve: Hvidbeige

Densitet:  641 g/l ublandet
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