DYRUP Joint
Egenskaber og anvendelsesområde
DYRUP Joint er en færdigblandet letvægts spartelmasse med højt binderindhold, til indendørs
spartling af beton, gipspladesamlinger og hjørnelister.
Produktet opfylder kravene til DIN norm EN 13963 og er godkendt til spartling af gipssamlinger,
hvor der anvendes godkendt papirremser.
DYRUP Joint har god vedhæftning og kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse.
Tekniske data
Bindemiddel:
Partikelstørrelse:
Påføring:
Påføringstemperatur:
Tørretid:
Rækkeevne:
Fortynding:
Standardkulør:
Holdbarhed:
MAL-kode.
Miljø og sikkerhed:

-

-

Copolymer dispersion baseret på vinyl acetat og ethylene.
Max. 0,2 mm.
Spartel.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5⁰C og den
relative luftfugtighed under 80%
Afhænger af underlagets art, lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed,
ventilation m.m.
1m2/liter ved 1 mm. lagtykkelse
Produktet er klar til brug.
Lys grå.
Min. 12 måneder i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter
anbrud. Beskyt mod frost og direkte sollys.
00-1.
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Krav til bunden – forbehandling – behandling
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtig inden spartling påbegyndes.
Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Kraftigt sugende bund grundes med DYRUP
Microdispers eller DYRUP Microdispers Ekstra.
Ved spartling af gipspladesamlinger henvises til anvisning i pjecen ”Gipsplademontage og
overfladebehandling – Hvor går grænsen”
Ved efterfølgende fuldspartling anbefales DYRUP Medium Spartel, DYRUP Grov Spartel,
DYRUP Sprøjtespartel Medium eller DYRUP Sprøjtespartel Grov for jævn og ensartet resultat.
Kvalitetssikring og prøvefelt
Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.
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Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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