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Master Filler Classic är en snabbtorkande, lösningsbaserad spackelmassa till
fogar och springor i trägolv som t.ex. stavparkett och fiskbensparkett. Den är
lätt att arbeta med och förkortar arbetsprocessen på grund av den snabba
torktiden.

•
•
•
•
•

Torkar snabbt
Lätt slipbar
Fyllig konsistens
Jämn och enhetlig finish
Lösningsbaserad

Applikationsområde
Till spackling av nytt, obehandlat, nyslipat och tidigare behandlat trä. Perfekt till alla träslag.

Bruksanvisning
Förberedelser

Det är viktigt att både träet och spackelmassan har en temperatur på minst 15 °C, men helst 20 °C, samt
en luftfuktighet på ca 50 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Ytan
ska vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish och liknande. Smuts och oregelbundenheter
avlägsnas vid maskinslipning. Den sista slipningen före påföring av Master Filler Classic ska utföras med
sandpapper med kornstorlek 60-80. Rengör om det är nödvändigt ytan med WOCA Intensiv trärens
med blandningsförhållande 1:20 innan slipning.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Sista slipningen

Korn 60-80.

Behandling

Skaka dunken noga innan användning. Blanda Master Filler Classic och slipdamm till en följsam, mjuk
pasta. Spackelmassans struktur kan regleras med hjälp av slipdammets finhetsgrad. Rekommenderad
kornstorlek på slipdammet är 100. Fördela spackelmassan jämnt med en rostfri stålspackelspade.
Avlägsna om möjligt överskottet innan massan börjar härda. Upprepa processen vid stora fogar, hål och
sprickor om det är nödvändigt. Slipa ytan med kornstorlek 80-120 när ytan har torkat. Golvet kan sedan
lackas med ett lack från WOCA enligt respektive produkts instruktioner.

Torktid
Torktid

2-8 timmar vid 20°C

Rekommendation

Optimal fogbredd är 3-4 mm.
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Tekniska data
Innehållsdeklaration

Toluene, ethyl acetate and propan-2-ol

Hållbarhet

1 år

Appliceringstemperatur

10-25

Viskositet

55-60 And. DIN Cup 4

Täckförmåga

8-10 m²/L

Blandningsförhållande

Blanda 20% sliprester, beroende på träets färg och fogets
djup/bredd.

Rengöring av verktyg

Med WOCA Solvent

Förvaring

+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

VOC

VOC-Max: 748 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (A/h (LB)): 750 g/l.

Förpackning

5L

Underhåll och tillbehörsprodukter
Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525
Master Base Primer, #690151A/52A
Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A
Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A
Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A
Master QP Lacquer, #690130A/31A
Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A
Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A
Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

