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SikaFiller® -105 Letspartel Grov 
Til let håndspartling 

Anvendelsesområder SikaFiller-105 Letspartel Grov anvendes som allround spartel i tørre rum på beton, 
letbeton, puds og gipsplader m.m., i en lagtykkelse fra 0 - 30 mm. 
 
Følgende anvendelser er typiske for SikaFiller-105 Letspartel Grov: 
 

 Specielt velegnet til udspartling af vægsamlinger 
 Til bredspartling af større vægoverflader 
 Til spartling af samlinger på gipsplader 

Produktbeskrivelse SikaFiller-105 Letspartel Grov er en færdigblandet, vandbaseret letspartelmasse på 
basis af letfiller, som er let bearbejdelig med en god fyldningsevne og minimalt 
svind. 
 
Spartelmassen anvendes til udspartling på de fleste væg/ loftoverflader i tørre rum.

Egenskaber  God fyldningsevne og minimalt svind 
 Velegnet til overmaling 
 Lang holdbarhed 
 Kan påføres i lagtykkelser fra 0 - 30 mm pr. arbejdsgang 
 Stor vedhæftningsevne til beton, puds og gips 

Produktdata  

Type: Letspartel baseret på acrylat-dispersion 

Densitet: Ca. 0,9 g/cm³ 

Farve: Lysgrå 

Anvendelsestemperatur: +5-+35°C 

Konsistens: Pastøs 

Fortynder/rengøring: Vand 

Lagring: Køligt, beskyttes mod frost 

Tørretid: Efter 2 - 3 timer er spartlen tør og klar til 
en let slibning (+20ºC). Ved lagtykkelser 
over 25 - 30 mm spartles ad flere gange. 
Tørretider afhænger af underlag, 
temperatur og luftfugtighed. 

Kornstørrelse: Max. 0,30 mm 

Tørstofindhold: 57% 

Tekniske data 

Forbrug: 0,9 kg/m² 



 
 

Brugsvejledning SikaFiller-105 Letspartel Grov anvendes som let håndspartel til overflader, som 
ønskes jævne og glatte, klar til overmaling, tapetsering eller lignende. 
 
Alle overflader skal være bærefaste, rene, fri for evt. fedt, løse partikler og andet, 
der kan hindre en optimal vedhæftning. 
 
SikaFiller-105 Letspartel Grov påføres med stålspartel i lagtykkelser af ca. 30 mm 
og skal være gennemhærdet før påføring af næste lag. 

Emballage SikaFiller-105 Letspartel Grov fås i emballager à 5 og 10 kg. 

Rengøring Rengøring af værktøj foretages med vand. 

Holdbarhed Minimum 12 måneder i lukket emballage ved kølig opbevaring. 

Supplerende oplysninger Vær særlig opmærksom på overholdelse af lagtykkelser og tørretider. 
 
Eventuel for hurtig opbygning af næste lag kan medføre sprækker og sætninger af 
spartelmassen. 

Sikkerhed Faresymboler: Ingen 
Kodenummer: 00-1 (1993) 
Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 
Handsker 
Note h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden 
handsker. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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ika Danmark A/S 
ræstemosevej 2-4 
K-3480 Fredensborg 
anmark 

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


