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Fill & Finish Premium

PRODUKTBESKRIVNING
Gipsbaserat, snabbhärdande 
multispackel avsett för lagning och 
skarvspackling av gipsskivor.

MILJÖ
Registrerad i BASTA, 
bedömd av Sundahus och 
Byggvarubedömningen. 

Avfallskod:170802 samt 010 13 06 

SÄKERHETSANVISNING
Se aktuellt säkerhetsdatablad på
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
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Gipsbaserat, snabbhärdande 
multispackel 

044 28 78 00 | Hamnen, 296 80 Åhus 
Teknisk support: 044 28 78 22 | support@knauf.se

Innervägg

Produkt data
Materialtyp Gipsbaserat pulver
Konsistens Torrbruk/pulver. Efter blandning med vatten smidig och pastaliknande.
Arbetstemperatur Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +5°C
Applicering För hand
Torktid 30 eller 60 minuter beroende på produkt vid 20°C
Densitet 900 kg/m³ 
Rengöring Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
pH-värde 7-9
Färg Vit 
CE-märkning CE-märkt enligt produktstandard SS-EN 13963:2014
Lagring 9 månader i oöppnad förpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. 
Förpackning Papperssäck 5kg, 209st/pall
Åtgång Skarvspackling ca 0,22 l/m² 

Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek Cirka 0,9 kg/m²
Artikelnummer 622326 30 minuter och 622331 60 minuter

ARBETSANVISNING
Underlag 
Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt och monterat enligt skivleverantörens 
anvisningar. 

Blandning 
Fill & Finish Premium blandas med rent vatten. Blandningsförhållande ca 2,4-3,2 liter vatten 
per 5  kg säck beroende på konsistens. Strö ner pulvert i 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 konsisten. 
Blanda inte mer än vad somberäknas åt gå på 30 resp 60 minuter. Verktyg rengörs grundligt 
med vatten.

Applicering 
Används som konventionellt spackel, spacklas för hand. Fyll gipsfogen med spackel och 
applicera pappersremsan, tryckt fast den. Längsgående skivfogar och skruvskallar fylls ut, i 
det blöta spacklet trycks spackelremsan in, låt torka. Samma procedur gäller för montering av 
pappersfodrade metallremsor. 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.
Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du 
målar eller tapetserar.

Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt.


