MasterEmaco N 015
Jan. 2018
Polymerförstärkt spackel för förbättring av betongytans utseende med en
bearbetningstid på ca 15 min.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
MasterEmaco N 015 är lämplig för lagningar av prefabricerade produkter, som filtningsbruk och utjämningsspackel för porer, håligheter, sprickor och för lagning av
partiella defekter. MasterEmaco N 015 är lämpligt för
spackelarbeten på stora ytor och det kan även användas
vid lagningsarbeten på murverk och putsunderlag med
undantag av gipsputs. På grund av den korta härdningstiden kan MasterEmaco N 015 särskilt rekommenderas
vid tidskänsliga appliceringar och kyligare väderlek.

FUNKTION
MasterEmaco N 015 är ett enkomponents, polymerförstärkt, kloridfritt finspackel baserat på Portlandcement.
Den smidiga spackelmassan är lätt att applicera och att
jämna ut helt. Spacklet är klart för användning och kan
utan problem bearbetas på lodräta ytor såväl som ytor
över huvudhöjd.

BEARBETNING
Förberedelse av underlaget:
Underlaget måste vara fritt från föroreningar (oljor, vaxer,
fetter, färgrester) innan spackelmassan påförs. Lösa
beståndsdelar, cementslammor och lösa eller spröda
avsnitt ska avlägsnas tills underlaget är bärkraftigt.
Underlaget ska alltid förvattnas tills det är mättat. Före
lagningen får underlagets yta endast vara lätt fuktad. Fristående vatten ska avlägsnas. Om underlaget förbehandlas såsom tidigare beskrivits behövs inget ytterligare
vidhäftningsskikt. I enstaka fall rekommenderar vi att en
slamma av själva spackelmassan används.
Blandning/bearbetning:
MasterEmaco N 015 kan beroende på erfordrad mängd
blandas med hjälp av en borrmaskin och omrörare eller

för hand. Spackelmassan blandas med blandvattnet tills
man får en smidig, väl bearbetad massa utan klumpar.
Spacklet får varken spädas med vatten eller blandas
med färskt bruk efter att härdningen börjat. En efterföljande bearbetning av de spacklade ytorna med
pensel, borste eller svamp tillsammans med mycket
vatten kan leda till missfärgning genom genomslag och/eller ansamling av bindemedel och ska därför undvikas.
Efterbehandling:
Färskt, bearbetat spackel måste skyddas mot direkt
solljus, bevattning och korsdrag. Som skydd mot uttorkning ska friliggande ytor täckas under de första
dagarna eller hållas fuktiga.

FÖRVARING
Vid torr förvaring i försluten originalförpackning håller
produkten i minst 6 månader. Lagstiftningen beträffande
lagring, fyllning och omlastning av vattenförorenande
ämnen måste iakttas.

ARBETSSKYDD/MILJÖ
MasterEmaco N 015 är på grund av sin alkaliska
reaktion med blandvattnet ett miljöfarligt ämne enligt
direktivet 88/379 EEG. Märkning: Xi, irriterande. De
vanliga åtgärderna vid bearbetning av hydrauliska bindemedel ska beaktas. Vid kontakt med ögonen, spola
genast med mycket vatten och kontakta läkare. Skölj
förorenad hud med vatten och avlägsna förorenade
kläder vid behov. GISCODE ZP 1, låg kromathalt enligt
TRGS 613, beakta säkerhetsdatabladet.

LEVERANS
Säck à 25 kg; 40 säck à 25 kg invirad med PE-film på
EUR-pall
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Polymerförstärkt spackel för utseendemässig bearbetning av betongytor med en
bearbetningstid på ca 15 min.
Produktinformation
Råvarubas

polymerförstärkt cementblandning

Färg och leveransform

grått pulver

Kornstorlek

0 – 0,2 mm

maximal skikttjocklek

2 mm

Bearbetningstemperatur och temperatur på byggplats

≥ + 5°C, börja vidta åtgärder för vinterbygge (DIN
1045) vid temperaturer som är lägre än + 5°C

Förbrukning (torrsubstans)

ca 1,3 kg per m2 och mm skikttjocklek

Blandvatten

6,0 liter / 25 kg-säck

Konsistens

stelt till plastiskt

Bearbetningstid (20°C)

ca 15 minuter

Datum: 2018-01-30

CE-MÄRKNING

KONTAKT
Tveka inte att kontakta din lokala försäljare
eller ta direkt kontakt med oss om du behöver
ytterligare information:
BASF AB
Metallvägen 42
SE-195 72 Rosersberg
Växel +46 (0) 31 63 98 00
Kundservice +46 (0)8 732 29 41
Fax +46 87560167
www.master-builders-solutions.basf.se
Förbehåll för ändringar och tryckfel.
Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF
AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska
resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår
nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger
utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en
användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren
att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande
bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller
användning, kontakta BASF AB direkt.
Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det
användaren att skaffa sig den senaste versionen.

