
WF140

Plastiskt Trä

Användningsområde

Inomhus på trä- och parkettgolv, möbler,

foder, fönsterbänkar, paneler och

snickerier av trä. Utomhus på t ex

fönsterbågar och dörrar (se applicering).

Utmärkande egenskaper

• Vattenburet

• God fyllförmåga

• Slipbart

• Lack- och övermålningsbart

Beskrivning
Vattenburet spackel i träliknande kulörer för reparation av

skador och ojämnheter i trä.

Kulör
Som rikthjälpmedel för kulörerna anges närliggande NCS

kulörnummer.

Ljusbrun (S 1020-Y 20R)

Mellanbrun (S 2020-Y 30R)

Mörkbrun (S 5020-Y 30R)

Förpackning
40 ml tub (12/kartong)

Beredning
• Ytan ska vara torr, damm- och fettfri.

• Starkt sugande ytor kan primas med Plastiskt trä blandat

med vatten 1:2 för att få bättre vidhäftning.

Applicering
• Spackla ut 1-2 mm per skikt och omgång.

• Påför spacklet med ett visst överskott, efter härdning slipas

ytan med fint sandpapper och lackas, om så önskas. Vid

all övermålning eller lackning bör dock färgens / lackens

kompabilitet testas först.

• Om spacklet skall användas utomhus (endast lodräta ytor)

måste lagningen skyddas mot vatten i 5 timmar.

• När lagningen är genomhärdad skyddas den med lack eller

färg.

Rengöring
Ohärdat spackel avlägsnas med vatten, härdat spackel med

aceton.

Begränsningar
Absorberar vatten och kan svälla vilket medför att

vidhäftningen försämras.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet

påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring

031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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WF140

Plastiskt Trä

Teknisk information

Densitet 1,85
Torktid vid +23ºC och 50% RH Yttorkar på 30 minuter och genomhärdar med ca 1 mm/dag beroende på skikttjocklek och temperatur
Temperaturbeständighet -20°C till +90°C
Användningstemperatur +5°C till +40°C
Rörelseupptagning 5%
Fyllförmåga Om spacklet används i omgångar kan bredder på 7,5mm – 25mm och djup på 7,5mm – 12,5mm uppnås

utan sprickbildning
Krympning <3%
Lagring Vid +10°C till +20°C
Lagringstid 3 år i oöppnad förpackning
Övermålningsbarhet Med färger och lacker som klarar plasto-elastiska ytor


