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Snickerispackel

Produktbeskrivning 
Colorex Snickerispackel är ett vattenburet, mycket fingraderat spackel med god färgbärighet. 

Användningsområde
Colorex Snickerispackel lämpar sig för spackling på trä och snickeriarbeten inomhus. Spacklet har
god öppentid och lämpar sig därför till spackling av större ytor, t.ex. bredspackling av dörrblad.

TEKNISK INFORMATION:
Färg: vit
Lösningsmedel: vatten
Kornstorlek: max 0,030 mm
Densitet: ca 1 700 kg/m3
Vikttorrhalt: ca 74 %
Applicering: appliceras för hand med bredspackel eller Japanspackel
Torktid: ca 1 timme, vid 1 mm skikttjocklek. Torktiderna kan variera

beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Vidhäftning: produkten har hög vidhäftning mot trä
Materialåtgång: 1 liter/m² vid 1 mm skikttjocklek. Varierar kraftigt beroende på

underlagets beskaffenhet.
Användningstemperatur: +5 - +35°C
Rengöring av verktyg: vatten
Lagring: max 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt,

+5°C - +20°C. SKYDDAS MOT FROST.
Övrigt: vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas

Bruksanvisning
Underlaget ska vara torrt, rent och väl bundet. Viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +5°C! 

Sida 1/2



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD 2017-10-02

Dokumentversion: 2017-10-02 11:00Hagmans Nordic AB
Industrigatan 7, 534 73 Stora Levene
Telefon: 0512 18 00 00
info@colorex.se

Snickerispackel
Spacklet påförs med stålspackel. 

Torktiden påverkas av skikttjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc. 

Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas. Den slipade ytan ska dammas av
innan vidare behandling som målning och tapetsering sker. 

Ska ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer. 

Verktyg rengörs efter användandet med vatten.

Ansvarsfriskrivning
Ovan lämnade data, liksom våra anvisningar och rekommenderade, är baserade på erfarenhet och
en mängd försök. De är avsedda att hjälpa våra kunder att finna lämpligaste arbetsmetoden samt
som vägledning vid val av produkt. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll,
kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat, som denne erhåller vid produktens användning.
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