
 

Technical Data Sheet

 

kProdu beskrivelset  

 tak og 
  i hull og sprekker av reparasjon og tetting for 
 og 

sparkelmasse
fyllstoff  og ultralett et er Gipsplatefyller EBO ferdigblandet

vegger .

Fordeler
• lett.Ultra  

•Overmalbar  maling. syntetisk og vannbasert med 

•Slipes  herding etter 

Lett  ren. holde og påføre å 

•
 

 

 metaller mot etsende Ikke .

 

 informasjonAnnen 

 Påføringstemperatur +5°C til +30°C

Base Acrylic
dispersion

Tetthet 0,57 g/ml

Flow ISO 7390 < 2 mm

transport   
 Frostbestandig ved 

til -15°C

Krymping 5%

Hinnedannelse 5 terminut  @
23°C/ 55% RH

rbestandighetTemperatu  -20°C til +75°C

Begrensninger
•  vann under bruk kontinuerlig for egnet Ikke .

• Ikke  egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren   og 
øsebitumin  underlag. 

•  bevegelser. tåle å til egnet Ikke

Forberedelser  overflaten av etterbehandling og 
Påførings  temperatur +5°C til +40°C

 
 

Underlaget 
  fett. og støv for fri og tørr ren, være skalOverflaten

 

EBO

 
    

 glatte å med Avslutt starter. påføringen før test en gjøre å anbefales Det
 vann. deler 2 og Gipsplatefyller  del 1 av blanding en med grunnes

 må etc. betong   som underlag porøse Veldig tørre. fullstendig væreå 
 ikke trenger underlag Porøse deler. løse alle for rengjøres må

gips,

over  fugepinn. våt en med

Overmalbar
EBO
vil

kompatabiliteten  påføring. før malingen med 
  teste å anbefales Det sprekkdannelser. til føre kan vanninnhold høyt

 med Maling maling. syntetisk og vannbasert av overmaling ved 
 malingen.

 i sprekkdannelser til føre kan dette og noe krympe produktet 
 herding Under tørr. helt erden  etterat overmalbar er Gipsplatefyller 

UtmerketRengjøring

Hendene  vann. og såpe eller våtservietter med vaskes kan 
 bruk. etter vann med rengjøres Verktøy

     TEKNISK
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Farge

 
Hvit 

 

  

Forpakning
renortaP  lm013 

 

Holdbarhet

 

Holdbar
  +25°C. og +5°C  ellomm forpakning original uåpneti 

 plass tørr en på Lagres produksjonsdato. etter mndr 12 i 
 

 

Vår

  
    leveringsbetingelser. og salgs- alminnelige våre til forøvrig henvises Det produktspesifikasjoner.

 ikke således er og verdier, typiske retningsgivende er produktinformasjonsblad dette i Opplysningene anvendelse. produktets
 ved oppnås  som resultater de for ansvaret oss påta ikke  vi kan kontroll, vår utenfor ligger arbeidsforhold brukerens Da arbeidsmetode.

 og produkt mulige best finne å til brukeren hjelpe å hensikt til har som laboratorieforsøk omfattende på basert er informasjon 

Norèbo
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 49 92 19 55 +47 Fax. - 40 92 19 55 +47 Tlf. 
 Norge. Bergen, N-5828 Liamyrane, 2608 Postboks 10, Liamyrane AS, 

Helse  sikkerhet og 
Sikkerhetsdatabladet
tilgjengelig  hjemmesider. våre via og forespørsel på 

 er Dette bruk. før forstås og leses må 
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