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1.1 Varenavn Let Spartelmasse Medium

1.2 Kvalitetsnr. 6042 

1.3 Produkttype Sandspartelmasse 

1.4 Producent DYRUP A/S 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg 
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93 
 

1.5 Anvendelsesområde Indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, 
gipsplader m.m. i tørre rum. Produktet opfylder kravene til anvendelse i 
forbindelse med gipspladesamlinger, hvor der anvendes papirremser. 
Velegnet til spartling af tapetkanter samt diverse reparationsarbejder. 
 

1.6 Leveringsform Brugsfærdig. 

1.7 Nuancer Lys grå  
1.8 Emballagestørrelse 10,0 ltr. 

 
2. Sammensætning 
2.1 Bindemiddel VAE-Polymerdispersion 

 
2.2 Pigmentering Ekspanderet perlite og dolomit, kornstørrelse max. 0,2 mm 

2.3 Opløsningsmiddel Vand 

2.4 Aktive stoffer - 

3. Tekniske data 
3.1 Vægtfylde Ca. 1,1 g/ml. 

3.2 Flammepunkt - 

3.3 Viskositet Pastøs 

3.4 Hæfteevne - 

3.5 Tørstofindhold - 

3.6 Glans 
 

- 

3.7 Specielle egenskaber God fylde, synker minimalt. Særdeles god vedhæftning. Let at spartle og slibe. 
Kan filtses. Har lang åbentid. Danner fin bund for maling, tapet eller væv. 
Kan påføres i en lagtykkelse fra 0-4 mm. 
 

3.8 Lugt Svag 

3.9 Rækkeevne Afhængig af lagtykkelse. 1m²/liter ved 1 mm lagtykkelse 

3.10 Tørretid Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation 
m.m. Under normale omstændigheder forventes det, at spartelmassen er tør 
efter 8-10 timer.  
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). 
 

3.11 Lagerbestandighed Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring Begrænset 
holdbarhed efter åbning. 
 

3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. 

4. Anvendelse 
4.1 Alment Emballagen holdes tæt lukket efter brug. 

4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.  
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4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Kraftigt sugende bund grundes 
med DYRUP Microdispers. 
 

4.4 Behandling En eller flere gange. Ved udspartling af dybe huller eller revner over 4 mm 
påføres spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som 
gennemtør mellem hver spartling. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen 
for svind og sprække dannelse. 
Ved efterfølgende behandling med maling i lyse nuancer direkte på fuldspartlet 
underlag kan der med fordel grundes med 6002 DYRUP Plast Grunder 200 
(Hvidpigmenteret). 
 

4.5 Vedligeholdelse - 

4.6 Påføring Spartel. 
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 15°C og den relative 
luftfugtighed under 80%. 
 

4.7  Fortynding Må ikke fortyndes. 

4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe. 

 
5. 
 

Sikkerhed og miljø 

5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information 
henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. 
 

5.2 Sikkerhedsregler for 
malearbejde 

00-1(1993). 

6. Gode råd  

  Brug af øjenbeskyttelse og ansigtsmaske anbefales ved slibning. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP 
Let Spartelmasse Medium. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve 
produktet til den aktuelle opgave. 
I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. 
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder 
produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i 
princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, 
temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. 
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. 
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