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Produktbeskrivning
Gipsbaserad pulverspackel
Avsedd för handspackling på väggar och 
tak, över kartongklädda gipsskivskarvar 
med halvrundad kant utan förstärkning-
sremsa. 
(gipsskivskarvar med rak eller försänkt 
kant kräver dock förstärkningsremsa i 
papp).

Förarbete
För att uppnå ett bra slutresultat av 
spacklingen, krävs att skivunderlaget är 
stabilt, plant och monterat enligt Knauf 
Danogips montageanvisning samt att alla 
fogytor är väl rengjorda och avdammade.

Egenskaper

• Fabriksblandad gipsbaserad spackelmassa

• Klar att användas efter vattenuppröring.

• Minimal krympning 

• God beständighet mot sprickbildning

• Snabb torktid och hållfasthetsutveckling

• Lätt att slipa

Spacklingsarbetet kan först påbörjas 
när det råder stabila, fukt och temper-
aturförhållande.
OBS! lägsta underlags & arbetstempera-
tur +10°C.

Skivor med skurna kanter
Skurna skivkanter fasas till minst 2/3 (ex-
empelvis med kanthyvel ställd i (22,5°) 
vinkel)
och avjämnas därefter med sandpapper. 
Använd alltid pappförstärkningsremsa 
över skurna kanter.

Orderinformation:
5 kg förpackning Uniflott Artikel nr. 253630
25 kg förpackning Uniflott Artikel nr. 253631

Blandning
Rör ner 2,5 kg Uniflott i ca 1,2 liter rent 
vatten (Obs! Blanda ej med maskin)  
Rör om med lämplig slev för hand, under 
ca 2-3 minuter, eftersträva att få en jämn, 
krämig, klumpfri konsisten. Blanda inte 
upp mer Uniflott än vad som beräknas 
gå åt på 35-45 minuter.
Verktyg rengörs grundligt med vatten.



Pantone Process Cyan U

Knauf Danogips GmbH
SE-296 80 Åhus
Teknisk support: 044 28 78 22
www.knaufdanogips.se
info@knaufdanogips.se

Rätt till tekniska ändringar förbehålles Den vid var tid aktuella upplagan gäller. Vår garanti gäller bara att materialet är felfritt. Uppgifter om förbrukning, mängder 

och bearbetning är hämtade från våra erfarenheter, och de kan vid avvikande omständigheter inte överföras rakt av. Uppgifterna motsvarar teknikens ståndpunkt för 

dagen. Här kan dock inte alla vedertagna byggtekniska regler, standarder, riktlinjer och praxis redovisas.

Den som använder produkten måste beakta sådana uppgifter utöver bearbetningsanvisningarna. De konstruktionsrelaterade, hållfasthetsrelaterade och bygg- 

fysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf eller produkter som rekommenderas av Knauf används.
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Produktdata
Fogmassa 4B (enl EN13963)
Färg Vit
Innehåll Pulver
Densitet 1100kg/m³
Fraktion (max) 0,1mm
Emballage 5 och 25 kg förp
Torktid Ca 24 timmar (beroende på temperatur och fuktighet)
Åtgång Ca 0,4kg/m² eller 0,25kg/lpm

Användningstid
Cirka.35-45 minuter vid (20° C) efter 
vattnet tillsatts. Tiden kan förkortas om 
orena hinkar och verktyg används. 
Material som börjat härda får ej röras 
upp på nytt.

Applicering
Uniflott appliceras vanligtvis på i två 
omgångar, beroende på önskad yt-
kvalitetsnivå. 
För kartongklädd gipsskiva med halvrun-
dad eller ovalkant
I första omgången fylls längsgående-
fogar och skruvhuvuden ut helt. 

För kartongklädd gipsskiva med försänkt 
kant
Längsgående fogar fylls ut, i det blöta 
spacklet trycks spackelremsan in, låt 
torka. 
Efter ca 30 - 45 minuter skrapas över-
skottsmaterialet av.
En jämn och smidig övergång arbetas 
fram i den andra omgången över kort-
kantsskarvarna. (använd slev, fogspackel 
eller bredspackel).
Avjämning med sandpapper kan ske 
först efter fullständig uttorkning.

Målning och tapetsering
Följ branschrådet YBG rekommenda-
tioner och anvisningar för ytbehandling 
av gips-skivor på (www.ybg.nu). För att 
få ett jämnt sug mellan tapet, Uniflott och 
gipsskiva krävs att väggytorna förprimas. 
Säkerställ att primer är kompatibel med 
aktuell färg och tapet. 

Förpackning
Produkten levereras i 5 eller 25 kg säck.

Lagring
Förvaras torrt på pall. Lagringstid 9 
månader i oöppnad förpackning.
Tillverkningsdatum anges på förpack-
ning.

Skyddsanvisningar
Se aktuellt säkerhetsblad på 
www.knaufdanogips.se


