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AQUAPANEL®

Fogspackel grå
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Aquapanel ® Fogspackel grå 
Tekniska data:
Kornstorlek > 0,5mm < 2%
Appliceringstjocklek 1-5 mm
Tryckhållfasthet CS IV
Vattenupptagning W2
Böjdraghållfasthet > 3 N/mm² 
Vidhäftningskoffecient 0,07 N/m m²
Värmeledningskonduktivitet 0,47 W/mK
Brandteknisk materialklass A1
Artikel nummer 14448
Lagring 12 Månader

10/2016

Materialåtgång:
Normalåtgång
Med 100 mm Fogremsa ca. 0,4 kg/m2

Med 200 mm Fogremsa ca. 0,7 kg/m2

Cementbaserat fogbruk för skarvspackling av AQUAPANEL®
Outdoor och Indooor 
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Underlag
AQUAPANEL® skivorna ska vara monterade 
och fast förankrade mot en stabil underkon-
struktion med 3–5 mm mellanrum.
Skivorna ska vara torra, rena och dammfria. 
Underlaget ska vara acklimatiserats till omgiv-
ningens klimatförhållande.
Material-, luft- och underlagstemperatur
får inte understiga +5°C.

Blandning
Rör ned en säck (20 kg) AQUAPANEL®
Fogspackel - grå i cirka 6,8 liter
kallt, rent vatten.
Rör om med en lågvarvig bruksvisp.
(Använd rena blandningskärl och verktyg).

Arbetstid
Materialet börjar stelna ca 45 minuter efter
blandning vid (20°C). Använd inte material 
som börjat stelna.

Förpackning / Lagring
Produkten levereras i 20 kg säck.
Förvaras torrt, lagringstid 12 månader i 
oöppnad förpackning.
Tillverkningsdatum anges på förpackning.

Applicering
Verktyg: slev / spackel / kniv.
Börja med att pressa in fogspacklet i skivskar-
varna, lägg sedan fogspackel i ett minst 100
mm brett fält över skivskarvarna (beroende på 
fogremsans bredd). Tryck sedan försiktigt in 
AQUAPANEL® fogremsan i det blöta fogspack-
let och jämna till.
Spackla sedan över skruvhuvuden och låt det
torka.
Rengör verktyg och utrustning omedelbart efter
användning med vatten.

Miljö
AQUAPANEL® Fogspackel - grå är CE - märkt 
(tillverkad i enlighet med EN 998-1) samt god-
känd av Byggvarubedömningen och registrerad 
i BASTA.

Säkerhetsanvisning
Se aktuellt säkerhetsblad på
www.knaufdanogips.se
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AQUAPANEL®

Fogspackel grå

Teknisk support:
Telefon: 044 28 78 22  
Fax: 044 28 78 90

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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