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Produktbeskrivning:
Stålplast Glass Fiber  är ett 2-komp. glas-
fi ber förstärkt polyesterspackel.

Användningsområde:
Lämpliga användningsområden är bl. a. vidrepa-
ration av rostskadad bilplåt, vid förstärkning av 
profi ler eller balkar, vid vissa reparationsarbten 
av båtar m.m. Vi vill, med det bestämdaste, 
varna för att använda glasfi berspackel till att laga 
genomgående hål i glasfi berarmerade båtar, 
då armeringseffekten i glasfi berspackel inte är 
tillräckligt hög för detta ändamål. Ytsprickor i 
sådana båtar lagas alldeles utmärkt med t. ex. 
Stålplast Micro.

Teknisk information:
Basmaterial:     Omättad polyester med glasfi ber- 

fl ock.

Härdartyp:      50%-ig bensoylperoxid
Spec. vikt:         Ca. 1,50 kg/lit.
Flampunkt:     Ca. + 31°C
Brandklass:     2b

Geltid vid 
+20°C:  Ca. 5 min. med 2% härdare

Torktid (luft):      Slipbar efter ca. 15 min.

Emballage:  Komp. A (spackel) levereras i burk. 
   Komp. B (härdare) levereras i tub.

Blandnings-
förhållande: Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A
  och blanda noggrant.

Lagringstid:       1 år

Spec.
egenskaper:   Stålplast Glass Fiber  har    
  utmärkt vidhäftning och elasticitet  
  jämfört med liknande produkter.

Förbehandling:
Spacklet bör endast användas på torra och väl 
rengjorda ytor. Olja och fett borttages med t ex 
Hagmans Silikonborttagning S. Renslipa repa-
rationsytan med slippapper så att rost och löst 
sittande färg avlägsnas. Efter slipning avfettas 
ytan på nytt.

Bruksanvisning:
Stålplast Glass Fiber  komp. A blandas noggrant 
med 2-3% härdare komp. B (tub) på t. ex. en 
glas- eller träskiva. Blanda inte mer åtgången
än vad som förbrukas inom 5 minuter.

Applicering:
Stålplast Glass Fiber  kan appliceras med stål 
eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är 
+ 20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och 
härdtiden ca. 15 min. Rengör verktyg och bland-
ningsplatta efter användning med etylacetat eller 
thinner.

Efterbehandling:
När spacklet har härdat, slipas ytan med grovt 
slippapper. Önskas en jämn och fi n yta bör 
denna avjämnas (beläggas) med Stålplast 
Flexibel, Fine eller Micro.

Förpackningar:
Artikelnummer:
11050  Burk  6 x 400 gr
11051   Burk  6 x 1 kg
11052   Burk  4 x 2,5 kg

Stålplast Glass Fiber

11022 Tub 6 x 130 ml
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