
Knauf Danogips GmbH
SE-296 80 Åhus Tlf : (+46) 44 28 78 00  
www.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 byggfysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf  
eller produkter som rekommenderas av Knauf används.

ANVÄNDNINGSTID
Cirka.30-60 minuter vid 20° C (beroende på 
produkt) efter att vattnet tillsatts.

Material som börjat härda får ej röras upp 
på nytt.

 
BLANDNING
Strö ner 5 kg pulver i 2,4 liter vatten 
låt det dra i ca 5 minuter, blanda med 
lågvarvig maskin eller rör för hand med 
lämplig slev under ca 2-3 minuter och 
späd efterhand till önskad konsistens, 
eftersträva att få en jämn, krämig och
klumpfri konsisten. 

Blanda inte mer än vad som
beräknas åt gå på 30 resp 60 minuter.
Verktyg rengörs grundligt med vatten. 

SÄKERHETSANVISNING
Se aktuellt säkerhetsblad på
www.knaufdanogips.se

EGENSKAPER
• Snabbhärdande multispackel

• Två olika sätttider 30 eller 60 minuter

• Kan användas i alla spackelskikt

• Lätt att blanda och slipa

• Smidig konsistens

• God vidhäftning mot pappremsa & 
hörnskydd

• Formstabil, krymper minimalt

• Byggbar från 0-50 mm

• Brandteknisk klass A1 (Obrännbar) 

• För snabblagning av mindre hål

Produktdata                        Fill & Finish Premium 30 & 60

Material Gipsbaserat pulver

Produktstandard Jointing compound for gypsum plasterboard – 3B - EN 13963

Färg Vit 

Densitet 900 kg/m²

Brandteknisk materialklass A1 (Obrännbar)

PH 7-9

Materialåtgång
Skarvspackling av gipsskivor (120 cm), Cirka 0,22l/m²
Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek Cirka 0,9 kg/m²

Knäcktest >320N

Förpackning 5 kg pappsäck (209 st per pall)

Skikttjocklek 0-50 mm

Blandningsförhållande 2,4-3,2 liter vatten per 5  kg säck beroende på konsistens

Öppen/ bearbetningstid 30, 60 minuter beroende på produkt

Artikelnr 30 minuters 622326, 60 minuters 622331

Lagring

Kan lagras upp till 9 månader under goda lagringsförhållanden ) i oöp-
pnad förpackning. Återförsäljare och leverantörer skall regelbundet 
kontrollera produktens datummärkning. Rotera lagret efter principen 
först in, först ut. Tillverkningsdatum anges på förpackningen

APPLICERING
Längsgående skivfogar och skruvskallar
fylls ut, i det blöta spacklet trycks 
spackelremsan in, låt torka.

Efter ca 30 - 60 minuter (beroende på 
produkt) skrapas överskottsmaterialet av.
I andra omgången arbetas en jämn och
smidig övergång fram (använd slev,
fogspackel eller bredspackel).

Avjämning med slippapper kan ske först
efter fullständig uttorkning. 
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FILL & FINISH PREMIUM
Gipsbaserat, snabbhärdande multispackel 
avsedd för lagning och skarvspackling av 
gipsskivor.

www.knauf.se

MÅLNING OCH TAPETSERING
Följ branschrådet YBG rekommendationer

och anvisningar för ytbehandling

av gips-skivor på (www.ybg.nu). 

Prima eventullt för att säkerställa jämnt 
sug, kontrollera att primer är kompatibel 
med aktuell färg eller tapet.


