
Produktdatablad
December 2012

Rotband Reparationsbruk
Bruksfärdigt universalspackel

Användningsområde:  » Universalspackel för lagning av mindre sprickor och hål.

 » För användning inomhus.

Produktegenskaper:  » Bruksfärdigt universalspackel. 

 » Kan slipas och övermålas. 

 » Snabbtorkande. 

 » Vit färg.
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InnoVAtIV 
teKnologI med 

mIKRoPäRloR



tekniska specifikationer: Användningstekniska data

Rotband Reparationsbruk Produktinformation
December 2012

Knauf Rotband Reparationsbruk

Bearbetningstemperatur: +5°C till +30°C

Torktid: 5 timmar per mm skikttjocklek 

Användningsområde: inomhus

materialtekniska data

Bas: kalkstensmjöl, vattenbaserad dispersion 
med styrol-akrylsyreester-kopolymerisat

Hållbarhet: minst 12 månader 

Förvaring: svalt och torrt, frostfritt

Förpackning: tub i polyeten 

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Rotband Reparationsbruk
150 g: 267736 / 4006379079780
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Säkerhetstekniska data

Ej märkningspliktig.  
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Arbetsanvisning: Applicera Knauf Rotband Reparationsbruk direkt från tuben och jämna till. Vid lagning av 
djupare hål och större skador kan eventuellt ett andra skikt appliceras när det första har 
torkat. Slipa vid behov ytan.

Ytterligare information Blanda inte Knauf Rotband Reparationsbruk med andra material.

Knåda tuben före användning.

Låt torka helt innan efterarbeten.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf expert
Radiatorvägen 11
207 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771-611 610
Hemsida: www.KnaufExpert.eu
E-post: info@KnaufExpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012

Underlag: Underlaget måste vara torrt och dammfritt.


