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“Løsning for enkel sparkling og sliping”

FRA

VI INTRODUSERER
DEN NYE

LETTSPARKEL FOR TETTING
AV HULL OG SPREKKER

“Løsning for enkel sparkling og sliping”

● Ferdig blandet, klar til bruk
● Lett å påføre, enkel å slipe
● Perfekt sluttresultat
● Kan overflatebehandles og males
● Kan bores og plugges i
● Rengjør etter bruk med vann
● Lang holdbarhetstid med lufttett

forsegling
● Inneholder 80ml
● Patentert innebygd sparkelspade

GENERELL INFORMASJON

Produktet er ment til innendørs bruk på de
fleste overflater: Gips, betong, lettbetong,
puss, murstein, tapetskjøter, bygningsplater
m.m.
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WEBSITE : www.national-abrasives.co.uk
EMAIL : sales@national-abrasives.co.uk
TELEPHONE :  +44 (0)1737 242593
FAX :    +44 (0)1737 234720
ADDRESS :  54 Albert Road North
    Industrial Estate
    Reigate, Surrey
    RH2 9EL

United Kingdom

®

MULTI PURPOSE SANDERS & TOOLS

 PATENTED INTERCHANGEABLE
HANDLE SYSTEM



TETTER HULL OG SPREKKER

®

LETTSPARKEL FOR TETTING AV HULL OG SPREKKER
FOR SPREKKER OG HULL I DE FLESTE OVERFLATER
FERDIG BLANDET • ENKEL PÅFØRING, SLIPING OG KLARGJØRING

• Innebygd sparkelspade     • Lett å påføre, enkel å slipe • Perfekt sluttresultat

RENGJØRES MED VANN

PATENTERT SYSTEM OG VERKTØY
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FORBEREDELSER. Slip
behandlingsstedet. Fjerne støv
og løse partikler. Overflaten må
være tørr.

INSTRUKSJONER

1.  Fjern strips fra sparkelhodet.

2.  Skru på topp for å punktere
sparkel tuben.

3.  Trekk ut forsegler.

4.  Trykk ut sparkel fra tuben.
Overfyll behandlingsstedet og la
det tørke.

5.  Vri og brett tuben mens du
jobber.

6.  Etter bruk vask med vann og
bruk pluggen for å forsegle.

Tørketider kan varierer ved forskjellige underlag.

Retningslinjer :
● 15 - 30 minutter for små hull og

sprekker
● 1 - 2 timer for vanlig bruk avhengig av

dybden
● Opp til 12 timer for dype hull og

sprekker

HELSE OG SIKKERHET

TØRKETIDER

“Løsning for enkel sparkling og sliping”

(Les sikkerhetsinformasjonen)

7.  Slip etter bruk med
sandpapir P120 til P240 for en
perfekt overflate.

Det er brukers ansvar å forsikre seg om hvilke
sikkerhetstiltak som er nødvendig. Les følgende
retningslinjer.

● Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du sliper og
rengjør. Bruk støvmaske (minst FFP2), hørselvern,
briller og hansker.

● Fjern strømkontakt fra verktøy før bytte av
slipepapir.

● Vis forsiktighet ved behandling og sliping av
gamle malte og nyere overflater. De kan
inneholde giftige stoffer.

● Oppbevares utilgjengelig for barn.
● Sikkerhetsark tilgjengelig på vår hjemmeside.

www.national-abrasives.co.uk


