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En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxispackel.
• Fäster extremt bra på olika typer av ytor, vilket säkerställer övermålningens totala
hållbarhet
• Även när den appliceras i tjocka lager krymper Colofill inte som vanliga spackel,
vilket säkerställer den behandlade ytans jämnhet
• Mycket låg mängd flyktiga organiska föreningar
• Porösa mineralytor måste grundas med epoxilack eller färg innan de lappas
• Lämplig för lappning av hål, sprickor och sömmar i trä- och plywood ytor
• Kan även användas på betong, gips och andra mineralytor samt på stålytor

cirka 100% per volym
1.10 kg / litre (mixture).
Spackel 2 volymdelar Colofill
Härdare 1 volymdel 008 4612
Cirka 1 timme efter blandning
9 - 11 m² / l (100 μm).
Praktisk täckning beror på omfattningen av hål, sprickor och sömmar och på underlagets
ojämnheter.
Indikation: ca 1 liter spackel / 1 mm / m².
Lägre temperaturer förlänger torktiden
Trä
Spädes ej.
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Ta bort damm, lösa partiklar och andra föroreningar från ytan.
Ytan som ska behandlas måste vara ren och torr. Fukthalten i trä måste vara under 20%.
Under applicering och torkning av luften måste underlaget och produkten vara över + 15 °
C och den relativa luftfuktigheten under 97%. God ventilation krävs för att säkerställa
optimalt resultat. Produkten kan torkas med eller utan ugn.
Rör först basen och härdaren separat. Rätt proportioner av bas och härdare måste
blandas noggrant före användning. Använd kraftmixer för blandning. Otillräcklig blandning
eller felaktigt blandningsförhållande leder till ojämn torkning av ytan och försvagar
beläggningens egenskaper.
Mängden blandning beror på området som ska beläggas och på blandningens livslängd.
Applicera Colofill med en gummi- eller stålspatel. Lappningen utförs till den slutliga nivån
på ytan och undviker överskott. Om ytan är mycket ojämn rekommenderas att applicera
kittet i två lager med ett intervall på cirka 8 timmar. Slipa de lappade områdena efter 12
timmar (+ 23 ° C). Använd torr eller våt slipning eller skrapning.
Primera porösa ytor med Temafloor 200. I epoxisystem kan även systemets grundfärg
användas.
Thinner 1029 or 1031.
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010) Colofill: max. VOC < 500 g/l
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka
skyddsåtgärder som bör vidtagas.
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given
efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar
inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten
används eller för användandet eller applicerandet av produkten.
Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande
produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
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