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Alu-Spartel

®

Spartelmasse til aluminium
Tekniske produktdata:
Type
Farve
Stabilitet (Non-sag egenskaber)
Hærdesystem
Åbentid*
Min. ventetid til slibning
Hårdhed, shore D
Anvendelsestemperatur
Holdbarhed (mellem +5°C - +25°C)

2-komponent polyester
Aluminiumsgrå
God
Kemisk reaktion
5 min.
20 min.
Ca. 75
-30°C - +115°C
12 måneder

Produktbeskrivelse:
Alu-Spartel er en 2-komponent
spartelmasse med følgende gode
egenskaber:
•
•
•
•
•
•

Nem at påføre
2-komponent
Hærder hurtigt
Kan slibes både våd og tør
Høj ældningsresistens
Fleksibel

Anvendelsesområder:
Alu-Spartel anvendes til udbedring
af dybe ridser, buler og lign. på
f.eks. bilkarosserier, containere,
både og surfboards.

Den afmålte mængde pasta
blandes med 2-3% hærder og
omrøres til der opnås en homogen
masse. Påfør massen indenfor 5
minutter og lad den hærde i ca. 20
minutter. Efter hærdning kan
produktet slibes med egnet
sandpapir.
Produktet kan anvendes på
følgende materialer:
Metaller og polyester.

Vigtigt:
Produktet må ikke påføres, hvis
temperaturen i omgivelserne eller
på emnerne er mindre end +5°C
eller mere end +25°C. Den
optimale temperatur er mellem
+15°C og +25°C.
Emballage:
Standard-spartel kan leveres i
følgende dåsestørrelser:
2 kg

Udførelse:
Forberedelse af hæftefladerne:
Hæftefladerne skal være rene,
tørre og fri for løse partikler, olie og
fedt. I tilfælde af rust eller
løstsiddende maling på overfladen,
skal denne fjernes helt inden
produktet kan påføres.
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* Ved +23°C og 50% R.F.
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Rengøring:
- Ikke hærdet Alu-Spartel
kan fjernes fra værktøjer og andet
udstyr med SikaRemover-208
- Hærdet materiale kan kun fjernes
mekanisk
- I tilfælde af spartelmasse på hænder og andre hudområder afvaskes straks med specielle servietter eller håndrensemiddel.
Brug aldrig opløsningsmidler.
Generelt:
Ønskes sikkerhedsanvisninger og
informationer om anvendelse,
opbevaring, transport og
bortskaffelse af kemiske produkter,
rekvirer da den gældende
leverandørbrugsanvisning.
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Sikkerhed:
Faresymboler: Ingen
R10 Brandfarlig
Kodenummer: 3-6 (1993)
Personligt beskyttelsesudstyr for
kodenummererede produkter:
Gasfiltermaske, ansigtsskærm,
handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Sika Danmark A/S
Nordkranvej 17
DK-3540 Lynge
Danmark

Tlf. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@sika.dk
www.sika.dk

2

Alu-Spartel®

Bemærk:
”Enhver oplysning om eller forslag til
brug af Sika’s produkter, som vi enten
skriftligt eller mundtligt har givet til
købere eller slutbrugere af produktet er
afgivet i god tro efter vore egne
erfaringer og baseret på godkendt
praksis og det teknologiske og
videnskabelige erkendelsesniveau på
tidspunktet for meddelelse af sådanne
forslag eller oplysninger, som er afgivet
uden garanti af nogen art, og som ikke
medfører noget yderligere ansvar for
Sika Danmark A/S ud over, hvad der
måtte fremgå af den til grund liggende
salgsaftale. Det er købers eller
slutbrugers ansvar selv at undersøge
eller på anden måde at fastslå, at vore
produkter er egnede til den påtænkte
brug og i øvrigt at sørge for, at
produkterne opbevares og anvendes på
korrekt måde i overensstemmelse med
meddelte forskrifter og under hensyn til
konkrete forhold, således at skader
eller mindre tilfredsstillende resultater
undgås. Enhver ordre er alene
accepteret og enhver leverance alene
effektueret i henhold til
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og
leveringsbetingelser, som forudsættes
bekendt og accepteret, men i øvrigt
udleveres på forlangende. Vore
udsendte kataloger opdateres ikke
systematisk. Nærværende datablad er
udelukkende til brug i Danmark.
Værdier angivet i nærværende datablad
skal betragtes som vejledende, med
mindre andet er angivet.”
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