
fermacell SK Spartel
Produkt information

 Klar til brug.
 Nem forarbejdning.
 God vedhæftning.
 Smidig konsistens.
 God udfyldningsevne



Produkt information
Anvendelse:
Fermacell SK spartel er til spartling af 
Fermacell fibergips med spartelkant, hvor 
2 spartelkanter er stødt sammen.
Fermacell SK spartel er en færdigblandet 
spartelmasse som benyttes til spartling 
af Fermacell fibergips med spartelkanter 
ilagt Fermacell papirarmeringsbånd og 
kan også benyttes til fuldspartling. 

Behandling:
Eventuelle grater fra skruehoveder fjernes 
før spartling. 
Fermacell pladen skal være tør, støvfri og 
ren. Spartelsporet i pladerne fyldes med 
Fermacell SK spartelmasse hvorefter der 
i den våde spartelmasse ilægges Ferma-

cell papirarmeringsbånd, dette trykkes 
svagt ind i den våde spartelmase hvorefter 
spartelmassen skal tørre. Skruehoveder 
der er uden for spartelkanterne spartles. 
Andet spartellag påføres hvorefter dette 
lag skal tørre. Det er muligt, at der skal 
mellemslibes for eventuelle ujævnheder 
før andet spartellag påføres (husk at fjerne 
støv før spartling). Skruehoveder spartles 
også anden gang. 
Slutspartling i henhold til overfladekrav.

Anvendelsområde:
Vægge og lofter,  -indendørs. (Ikke til 
vådrum eller udendørs brug!)
Forarbejdningstemperatur: 
Fra + 5 gr til  +40 gr.

Underlaget: Skal være tørt og støvfrit.
Værktøj: Bredspartel eller stålbræt.   

Materialeforbrug:
Fermacell fibergips med spartelkant: 0,54 
kg/lbm pladesamling hhv.ca 1,0 kg/m2 
(Handy-pladen)
Ved fuldspartling ca. 1,7 kg/m2 ved 1 mm. 
lag tykkelse.

OBS!
ved ikke understøttede pladesamlinger, 
spartlet efter forskrifterne med Fermacell SK 
spartel, må den maksimale konsollast ikke 
overstige 30kg i et enkelt punkt og en linielast 
på maks. 0,9kN/m.
Der skal tages hensyn til dette i projekteringen 
og efterfølgende tages de fornødne hensyn 
under udførelsen.  For nærmere informationer 
kontakt venligst Fermacell’s tekniske afdeling.

 
Fermacell Scandinavien. Kirkevej 3. 
DK- 8751 Gedved.
Tlf.: +45 39 69 89 07

3A – EN 13963

Brandklasse: A2-s1,do
Bøjebrudstyrke: >320N

Tekniske specifikationer:

Vægt / indhold: 15 kg/spand, 44 stk. pr. palle = 710 kg. Pr. palle.

Farve: Beige

Vandbaseret spartelmasse: Ja

Tørretid: 8 – 10 timer under normale omstændigheder.

Vægtfylde: 1,7 kg/liter.

Ubrændbart: A2 -s1, d0 iht. CWFT

Opbevaring: Køligt og frostfrit.

Holdbarhed: 1 år.

Våd spartelmasse. Fjernes med vand.

Sundhedsfareklasse: Ingen

1993-Kodenr.: 00-1

Overmalbar: Ja, -når spartelmassen er tør.

Bortskaffelse: Til kommunal opsamlingsplads eller kommunekemi.

Artikel nr.: 79307

Informationer i dette datablad har til hensigt at 
hjælpe brugeren til at finde det bedst mulige produkt 
og den bedste arbejdsmetode til efterbehandling af 
Fermacell fibergips. Da brugerens arbejdsforhold 
ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os 
ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets 
anvendelse. 
Oplysninger i dette produktinformationsblad er 
retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 
produktspecifikationer.
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