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Produktbeskrivning
Megafiller är avsedd för reparation och ifyllnad av större sprickor
och hål (upp till 10 cm). Den har utmärkt vidhäftning på sten,
betong, gips(skivor), stuckatur, puts, cement och tegel. Megafiller är
lämplig för tätning av sprickor, rännor för ledningar, samt för
reparationer av hörn. Megafiller är slipbar, skruv-, spik- och borrfast
och kan användas både inom- och utomhus.

Behandling
Underlaget ska vara väl rengjort, torrt och välbundet. Tidigare
målade ytor tvättas och nermattas. Borsta bort slipdamm noga. 
Megafiller kan användas direkt ur förpackningen. Applicera
Megafiller i sprickor eller hål med en spackelspade. Släta ytan med
en fuktad spackelspade för en jämn yta. Hål som är djupare än 2 cm
ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten.
Megafiller kan övermålas  efter 2-24 timmar med de flesta sorters
vattenburna färger.

Lägg tillbaka täckfolien över Megafillern förpackningen efter
användning och stäng locket väl.

Hälsa och Miljö
Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge
hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning,
skyddshandskar,(andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även
information på Säkerhetsdatabladet.
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan
rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling.
Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus
Densitet: 0,85 kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 24
timmar (vid 2 cm skikt) med de flesta sorters
färger. Större fyllnadsmängd (max 10 cm) sker
med  2 cm per applicering.
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Spackelspade
Förpackning: 1l
Kulör: Grå
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC 0 g/l
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