
 
 
 

ProduktInformation: 

RAW Light Medium Extra  
Professionellt högkvalitets lättspackel 

Produktbeskrivning & användning: 

RAW Light Medium Extra är ett färdigblandat lättspackel av hög kvalitet. Spacklet är specialutvecklat till 
professionellt gipsskivemontage av väggar och tak med pappersremsa. Produktens konsistens gör det 
lättare att utföra såväl spackling och montering av pappersremsa som efterföljande slipning. 
 

Används inomhus till ut- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m. i 
torra utrymmen. 
 

RAW Light Medium Extra har särskilt hög fyllförmåga och sjunker minimalt. Den rekommenderas till 
övermålning med dispersions- och alkydfärger. 
 

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963 och är godkänd till skarvar i gipsskivor. 
 

Spacklet lever upp till de stränga miljö- och inneklimatkrav som krävs för att bli 
Svanenmärkt. 
 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Spartelmasse: 
Bindemedel:  VAE-Polymerdispersion 
Pigment/Fyllmedel: Expanderad perlit och dolomit 
Partikelstorlek: Max: 0,2 mm 
Kulör:  Ljusgrå 
Konsistens:  Pastös 
Densitet:  ca 1,0 kg/liter 
Hållbarhet: Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval 

förvaring. Förvaras frostfritt. 
 
Härdat spackel: 
Övermålningsbar: Ja 
Beständighet: Spacklet är inte vattenbeständigt. 
 
 

Bruksanvisning: 

Förberedelser: Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. 
Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas med mikrodispers grund. 

 
Applicering: RAW Light Medium Extra appliceras för hand med en spackel i max 4 mm 

skikttjocklek. Tjockare skikt förlänger torktiden väsentligt. Det rekommenderas 
att applicera massan i flera omgångar och den ska vara så gott som genomtorr 
mellan varje spackling. 

 
För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.  

 
Sträckförmåga: 1 m²/liter vid 1 mm skikttjocklek. 
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EN 13963 
Spackel till gipsskiveskarvar 

Typ 3A 
 

Brandklass: NPD 
Knäcktest: >320 N 

Farliga ämnen: NPD 
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Torktid: Beroende på skikttjocklek, luftfuktighet och temperatur. Under normala 
omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar. 

 
Rengöring: Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten 

medan spacklet ännu är vått. Intorkad spackelmassa kan lösas upp med hjälp av 
blötläggning i vatten. 

 

Säkerhet: 

Hälsofara:  Ingen 
Brandfara:  Ingen 
 

För ytterligare upplysningar hänvisas till produktens säkerhetsdatablad. 


