
Teknisk information

ZF-Spackelbruk 699
Bruksfärdigt armeringsspackel.

Produktbeskrivning

Bruksfärdigt armeringsspackel för iläggning och utspackling av Capatect Väv 650. 

Finns även i vinterkvalitet under namnet ZF-Spackelbruk 699 Sprint för applicering vid lägre
temperaturer. Se speciella egenskaper nedan.

20 kg burk
600 kg One-way box
(ZF-Spackelbruk 699 Sprint finns endast i 20 kg burk)

Förpackningsstorlekar

BeigeKulörer

Svalt och torrtFörvaring

Användning

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem. 

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget.Ytförberedelse

Spackelbruket levereras bruksklart. Rör upp spacklet före användning. Justera viskositeten med en
liten mängd vatten om ett lösare spackelbruk önskas.  Vid slipning av produkten skall dammfiltermask
P2 användas. Sörj för god ventilation under arbete och torkprocess. 

Användningsmetod

VattenFörtunning

Ca 1,3 kg/m² per mm skikttjocklekFörbrukning

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.
(För ZF-Spackelbruk 699 Sprint gäller +2°C upp till 8°C för material, underlag och omgivande luft.
Dessa gränsvärden är nödvändiga under torkningsfasen i minst 6 timmar.)

Applikationsförhållanden

Efter 2-3 dagar kan ytputs appliceras
(För ZF-Spackelbruk 699 Sprint kan ytputs appliceras efter ca 24 timmar)
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Torktid

Appliceras med spruta och/eller spackel.Verktyg

VattenRengöring av verktyg

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.Anm



Teknisk information

För ZF-Spackelbruk 699 Sprint gäller följande:
Den maximala temperaturen är 15 °C. Arbeta inte med materialet i direkt solljus på varma ytor/
material. Vid temperaturer över 15 °C torkar materialet för snabbt och bearbetningen blir
okontrollerbar.

Luftrörelse måste finnas för god uttorkning. Lägre temperatur och högre relativ luftfuktighet förlänger
torkningsprocessen.

Råd

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.Rengöring och underhåll

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken
noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.
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