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Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001 

ARDEX A 828 LEMON 
Gipsbaserat lagningsspackel, snabbt 
 
 

Från tunna till obegränsad lagtjocklek utan att sjunka 

Snabbt övermålningsbar 

Plastförstärkt 

Brandklassad A 1 

Citrondoft som försvinner när massan torkar 



 

 
Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har 
något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet skall utföras och inte utfärda någon garanti för det 
färdiga resultatet. 

 

 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
ARDEX A 828 LEMON används för spackling, lagning 
och putsning av vägg- och takytor före tapetsering, 
målning och plattsättning. För fyllning av breda 
fördjupningar och sprickor i väggar och tak. Används 
på underlag av gips, gipsskivor, cementbaserade 
underlag, lättbetong, cement- och kalcementputs. Får 
ej användas på träbaserade underlag. ARDEX A 828 
LEMON uppfyller BBVs krav som underlag till tätskikt i 
våtrum i boendemiljö. Endast för inomhusbruk. 
Lättslipad. 

EGENSKAPER 
ARDEX A 828 LEMON har en mycket hög 
fyllningsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en 
arbetsomgång även vid tjocka lager på flera 
centimeter. 

UNDERLAGET 
Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt samt fritt 
från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra 
vidhäftning. Glatta ytor primas med ARDEX P 51 eller 
ARDEX P 3 i blandningsförhållande 1:3. Ej sugande och 
täta ytor kan primasmed ARDEX P 82. Vid spackling 
där det kan förekomma tillskjutande fukt används 
ARDEX F 5.

BLANDNING 
Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg 
ARDEX A 828 LEMON. 
Häll rent kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter ARDEX A 828 LEMON pulvret under kraftig 
omrörning. Låt spacklet ”mogna” i 1 till 3 minuter, 
blanda därefter åter i ca 30 sekunder. Det 
färdigblandade spacklets konsistens skall ha en smidig 
pastaliknande konsistens utan klumpar.  
ARBETSSÄTT 
ARDEX A 828 LEMON kan användas inomhus vid 
temperaturer över 5 °C. 
Spackellagret måste vara helt uttorkat innan 
efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas. 
Någon grundning för att spärra spackellagret behövs 
nästan aldrig. Men för att förhindra ojämn torkning av 
målarfärgen kan det vid bättringar vara nödvändigt att 
grundmåla reparerade ställen eller hela ytan beroende 
på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga. 
ARDEX A 828 LEMON är kompatibel med svenska 
pappersremsor.  

OBSERVERA 
ARDEX A 828 LEMON uppfyller förutsättningarna enligt 
BBV:s branschregler avsnitt för användning i 
våtutrymmen i bostadsmiljö. För våtutrymmen i 
offentlig miljö rekommenderas något av ARDEX 
cementbundna spackelmassor för utomhus och fuktiga 
miljöer. 
 

 
TEKNISKA DATA 

Produktbeskrivning Baserat på gips. Kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag 
för målning, bindemedel och lim 

Blandningsförhållande 6,5 liter vatten till 12,5 kg som motsvarar 

Volymdelar 1 del vatten till 2 delar pulver 

Densitet 1,0 kg/liter 

Densitet (blandad) 1,5 kg/liter 

Materialåtgång (pulver) 1,0 kg/m2/mm 

Monteringstid Ca 30 minuter (20 °C) 

Tryckhållfasthet 28 dygn: 9 N/mm² 

Böjdraghållfasthet 28 dygn: 4 N/mm² 

Brandklassning Klass A 1 (obrännbar) stycke 4104 del 4 

Förpackning Säck 12,5 kg 

Lagring Förvaras torrt. Kan lagras ca 12 månader i oöppnad förpackning 

Artikelnummer 28513  nytt artikelnr 31420 

EAN-nummer 5703193285135 

 



 

 
Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har 
något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet skall utföras och inte utfärda någon garanti för det 
färdiga resultatet. 

 

 
 
 

 

11-2018 


