
Vanntynnet sparkel for treoverflater.

• For sparkling av huller i innvendige treoverflater som trefiberplater, heltre og
finerplater.

• Anbefalt for møbler, dører, panelvegger og tak.

64±2%

82±2%

2,0 ± 0,2 kg/l

Tynne lag med sparkel kan pusses etter 4 timer. Ved påføring i tykke lag og dype hull, bør
sparkelen tørke i 24 timer før pussing.

Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetode og maleforhold, samt type og grovhet på
overflaten som skal behandles.

Bjørk, furu, eik og bøk med tilhørende mørkere nyanser for kvist, samt hvit og mahogni.
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Fjern støv, løse partikler og andre urenheter fra overflaten.

Kan overmales med løsemiddelbaserte og vanntynnede produkter fra Tikkurila, inkludert
vanntynnet UV.

Overflaten som skal behandles må være tørr, lufttemperaturen minst +5°C, og relativ
luftfuktighet under 80%.

Påfør med en spatel. Tynn med vann, om nødvendig. Fyll store hull i fortrinnsvis to eller
flere omganger. Puss overflaten og fjern slipestøv.

Vann

Mengden flyktige organiske forbindelser (VOC) er 21 g per liter sparkel.

Innhold av VOC ferdig sparkel (tynnet 10% av volumet) er 20 g/l.

Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer
informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i
produktets helse- og sikkerhetsdatablad. 
Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj.

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap.
Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontroller forholdene hvor produktet blir
brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å

følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet.
Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.

2(2)


