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Sika® Spartel 

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S's gældende 
salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det lokale 
produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk

Vigtig information omkring  Sika® Spartel 
• 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.

 Nem at påføre
 2-komponent
 Hærder hurtigt
 Kan slibes hurtigt
 Høj ældningsresistens
 Fleksibel

PRODUKT Beskrivelse Farve Varenummer Kolli

SPARTELMASSE

Sika® Standard-Spartel Sika® Standard-Spartel er en all-round polyester 
spartelmasse som anvendes til fyldning og ud-
jævning af dybe ridser, revner, buler og lign. på 
bilkarrosserier, både og campingvogne

Lys grå 104790
104588

12 x 500 gr.
6 x 2 kg. incl. hærder.

Sika® Fin-Spartel Sika® Fin-Spartel er en finkornet polyester spartel-
masse som bruges til ridser og buler der ikke er for 
dybe eller som afslutningsfinish efter anvendelse af 
Sika® Standard-Spartel.

Hvid 104586 6 x 2 kg. incl. hærder.

Sika® Glasfiber-Spartel Sika® Glasfiber-Spartel indeholder korte glasfibre 
og anvendes til forstærkning af svage dele, samt 
udfyldning af mindre buler og huller.

Beige 104587 6 x 1,5 kg. incl. hærder.

Sika® Glasfiber-Spartel m. lange fibre Sika® Glasfiber-Spartel m. lange fibre anvendes 
til forstærkning af svage dele, samt udfyldning af 
større buler og huller.

Beige 116674 6 x 1,5 kg. incl. hærder.

Sika® Alu-Spartel Sika® Alu-Spartel er en polyesterspartel som inde-
holder aluminiums-partikler hvilket gør den stærkere 
end almindelig standard spartel. 

Alugrå 104585 6 x 2 kg. incl. hærder.

Sika® Tin-Spartel Sika® Tin-Spartel anvendes som erstatning for varm 
karrosseri-flydetin. Den kan bruges til forstærkning 
af svage dele på motorblok eller gearkasse, samt 
udfyldning af mindre huller.

Sølvgrå 155102 6 x 1,46 kg. incl. hærder.

Hærder Pasta Hærder til spartelmasserne - fin, std, alu, glasfiber 
og glasfiber m. lange lange fiber. Der skal anvendes 
2-3% hærder til spartelmasserne (Denne må ikke 
bruges til tinspartel).

Rød 119015 50 gr. tube

VÆRKTØJ

Blå plastik spartel Universal plastik spartel. 413227 1 stk.


