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BYGGSPARKEL

HURTIGHÆRDENDE OG
SPÆNDINGSFRI CEMENTSPARTEL TIL INDENDØRS
BRUG

Hey'di Byggsparkel er en cementbaseret spændingsfri hurtighærdende spartel som anvendes til bygning af fald,
sår reparation og generelt finspartling af vægge, gulve og tag. Udlægges i lagtykkelser 0 50 mm.

Anvendelsesområder
Hey'di Byggsparkel anvendes på underlag af beton, puds, fliser, spånplader m.m. før overdækning med
gulvbelægning, fliser m.m. Ved anvendelse på fugtudsatte steder skal spartelen beskyttes med smøremembran
og fliser eller gulvbelægning.
Arbejdshygiejniske forhold/Beskyttelse
Produktet indeholder cement som blandet med vand virker aggressivt på hud og på slimhinder i øjne, næse og
mund. Læs altid advarselstekst på pakningen før arbejdet igangsættes.

Brugsanvisning
Forarbejde Underlag
Overfladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementhud på overfladen bør fjernes, enten ved
slibning eller syrevask. Sugende underlag som beton og puds bør primes med Hey'di Spesialprimer i forholdet 1
del Spesialprimer til 3 dele vand, eller Hey'di KZ Primer i samme forhold. Spånplader og glatte, sugende
underlag primes med ufortyndet Hey'di Spesialprimer. Forbrug primer: 1 kilo dækker 8 12 m2.
Udblanding
Hæld først rent vand i blandekaret, ca. 1 liter vand til 5 kilo Hey'di Byggsparkel. Udblanding foretages med
boremaskine med piskeris. Blandingstid ca. 2 min. til en homogen masse uden klumper. Massen kan justeres
med noget mere vand til ønsket konsistens. Max. vandtilsætning er 1,1 liter til 5 kilo pulver, eller 3,3 liter til
sækkens indhold. Anvendelses tid for blandet masse er 10 15 min., der må ikke tilsættes mere vand når
massen er begyndt at stivne. I den kolde årstid bør sækkene have tilnærmet rumtemperatur før anvendelse.
Anvendelses måde
Hey'di Byggsparkel på føres med spartel eller bræt. Kan påføres i tykke lag uden at massen løber eller revner.
For at reducere forbruget kan man iblande indtil 25 % tørret sand, kornstørrelse 0 4 mm, ved tykkelser over 20
mm. Redskaberne rengøres med vand.
Forbrug
1,5 kilo Hey'di Byggsparkel pr. mm belægningstykkelse pr. m2.
Tørretid (ved 18o C) Overdækket Hey'di Byggsparkel kan belastes med let gangtrafik efter 45 60 min. og
belægges efter ca. 2 timer. NB ! Vær opmærksom på at det er fugtighedsindholdet i undergulvet der afgør når
belægningen kan limes til Hey'di Byggsparkel. På gulve med lidt belastning kan Hey'di Byggsparkel overmales
med gulvmaling som færdig overflade.

TEKNISKE DATA:
Udseende gråt pulver.
Materialeforbrug 1,5 kg/dm3.
Største kornstørrelse 0,5 mm.
Anvendelsestid 10-20 min.
Afbindingstid 45 60 min.
Gangbar 60 90 min.

Belægning med tæt belægning 2 3 timer.
Vedhæftning til primet beton > 1,5 Mpa.
Trykfasthed 28 døgn > 25 Mpa.
Bøjestrækfasthed 28 døgn > 8 Mpa.
Frit svind 28 døgn 0,05 %.
Vandtilsætning 2,7 3,2 liter/15 kilo.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.
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