
Dalapro Max 
PRODUKTDATABLAD

• En grå håndspartelmasse med høj fyldningsevne 

• Egnet til de fleste underlag 

• Egnet ved både nybyggeri og renovering 

• Giver en overflade der er overmalingsbar 

• Svanemærket

 



Experience the difference

Dalapro Max

SPACKEL
3097 0004

Svanemærket færdigblandet håndspartelmasse med høj fyldningsevne

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac 
tel: +46 (0)19 46 34 00  –  info@dalapro.com  –  dalapro.dk

TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm
pH: Ca. 9
Farve: Grå
Brandfarlighed: Spreder og bidrager ikke til brand
Emballage: Plastspand 3 og 10 liter

Dalapros produktdatablade udstedes udelukkende til 
rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som 
en garanti for at produktet har specifikke egenskaber 
eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er 
gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder 
os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. 
Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave 
af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk. 
 
Sidst ændret 2016/11/07

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Max er en Svanemærket færdigblandet grå og grov 
håndspartelmasse med høj fyldningsevne til alle normalt  
forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.  
Dalapro Max er særlig velegnet hvor der kræves ekstra høj 
fyldningsevne.

Produktet er egnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling i 
renovering og nybyggeri og opfylder kravene til CE-mærkning  
i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 
9001 og ISO 14001. 

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles 
og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. 
Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til 
rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanven-
delse. 

ARBEJDSGANG
Påføres med håndkraft på rengjorde, tørre og godt binden-
de overflader ved en temperatur på mindst +5° C. Når den 
spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med 
kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætværn 
anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede 
overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG
Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca. 1 liter/kvm.

TØRRTID
Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, 
luftfugtighed osv.

OPBEVARING
Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er  
en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan 
opbevares i 12 måneder. For yderligere information se  
www.dalapro.dk.


