
Til spartling af vægge, lofter, søjler og bjælker,  
der er beklædt med Knauf Fireboard.

Produkt

Fabriksblandet tørmørtel på basis 
af findelt stukgips og tilslagsma-
terialer. Brugsklar efter blanding 
med vand.

Anvendelse

Til spartling af samlinger og over-
flader af Knauf Fireboard. 

Til samlinger skal endvidere 
anvendes Knauf fugestrimler af 
glasfiber.

Egenskaber

*  Nem at oprøre

*  God hæfteevne

*  Smidig konsistens

*  Gipsbunden

* Nem rengøring af værktøj

Mærkning

Kodenummer 00-1 (1993)  
Produktet er ikke omfattet af Mil -
jøministeriets mærkningsregler.

Opbevaring

10 kg

Skal opbevares tørt på paller.  
Holdbarhed 6 måneder.

Spartling af Fireboard 
Fireboardspartelmasse



Spartling af Fireboard
Arbejdsanvisninger

1. Underlag

Fireboardpladerne skal være  
monteret på en stabil 
underkonstruktion og 
monteret i henhold til Knauf' 
monteringsvejledning.

2. Blanding

Pulveret strøs i en balje med 
rent, koldt vand. Der anvendes så 
meget pulver, at der dannes tørre 
øer af pulver på vandoverfladen.

Efter 2-3 minutters "modning" og  
uden yderligere tilsætninger gen- 
nemrøres massen med egnet  
værktøj til en ensartet, klumpfri 
konsistens.

For stift oprørt spartelmasse kan  
tilsættes mere vand, men der må  
ikke tilsættes mere pulver i en for  
tynd blanding da dette kan  
medføre klumpedannelser.

Til spartling af samlinger anven- 
des ca. 1,2 kg spartelpulver til 1  
liter vand.

Efter oprøring er bearbejdningsti- 
den cirka 45 minutter. Spartelma-
teriale, der er begyndt at stivne, 
må ikke anvendes.

3. Spartling

Spartelmassen må ikke anvendes  
ved temperaturer under + 10 °C.

I rum, hvor der skal udlægges  
støbeasfalt, må spartelarbejderne  
først påbegyndes efter at asfalt- 
arbejderne er afsluttet.

3A. Spartling af samlinger 

Der påføres et tyndt lag spartel- 
masse, hvori der indtrykkes  
fugestrimler af glasfiber. Overfla-
debehandling må først påbegyn- 
des, når spartelmassen er helt tør.

3B. Fuldspartling

En fuldspartling af pladearealerne  
anbefales, når overfladerne skal  
afsluttes med maling, tapet eller  
hvis der stilles særlige krav til den  
færdige overfladefinish.

4. Overfladebehandling

Når spartelmassen er helt tør, kan  
overfladen, om nødvendigt, slibes  
med fint sandpapir.

Inden overfladebehandling skal 
overfladen grundes med en egnet 
grunder.

5. Materialeforbrug

Søjle- og dragebeklædninger:  
Forbruget er afhængig af kon-
struktionernes udformning/dimen-
sioner.  
Forbrug: ca. 0,5 - 2,0 kg/m2.

6. Blandingsforhold

1,2 kg pulver : 1 liter vand
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