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Färdigblandat lättspackel

LÄTTSPACKEL
  HÅNDSPARTEL LET   ·   LETTSPARKEL   ·   FINE PLASTER FILLER



LIP Lättspackel

Användningsområde 
LIP Lättspackel är ett lättspackel med 
särskilt goda fyllningsegenskaper som an-
vänds för spackling av väggar inomhus. 
Med en kornstorlek på max. 0,3 mm är 
LIP Lätt spackel lämplig som avslutande 
yta inför fortsatt behandling med t.ex. färg, 
väv och liknande.
I våtrum ska reglerna för spackling av ytor 
följas. Här rekommenderas enbart an-
vändning av cementbaserat spackel, t.ex. 
LIP 300/310/320 eller färdigblandad LIP 
Våtrumsspackel. 

Underlag 
LIP Lättspackel kan användas för spack-
ling av lättbetong, betong, puts, gips etc. 
På gipsskivor och liknande rekommende-
ras att man följer tillverkarens anvisningar 
för spackling av dessa underlag. 

Förbehandling 
Underlaget ska vara fast och fritt från damm, 
smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen 
innan spackling. Borttagning av ev. fett och 
tvålrester görs med LIP Grundrens. 

Bruksanvisning 
LIP Lättspackel är färdig för användning 
och appliceras med spackel, putsbräde eller 
med maskin. Utjämning görs med spackel. 
Vid spackling av djupa hål eller sprickor ska 
LIP Lättspackel appliceras i flera om-
gångar. Observera att LIP Lättspackel 
ska vara torr innan ett nytt skikt appliceras. 
När större hål ska fyllas ut tillsätts cirka 
10 % cement. 
När LIP Lättspackel är torr efter cirka 24 
timmar, beroende på skikttjocklek, kan ytan 
slipas. Inför fortsatt behandling rekom-
menderas primning av den spacklade ytan 
med LIP Primer, vilket säkerställer bästa 
möjliga vidhäftning vid t.ex. målning. 

Rengöring 
Verktyg och händer rengörs med vatten 
innan härdning. Härdat spackel kan endast 
tas bort mekaniskt. 

Förpackning
Plasthink på 10 liter. 
Ska förvaras torrt och frostfritt.  

Färg 
Grå  

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern så-
väl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna 
produktinformation hänvisar vi till samtliga 
aktuella byggnadsregler och gällande nor-
mer i det land där produkten används. Vi 
garanterar att samtliga LIP-produkter är 
felfria när de lämnar vår fabrik. Då använ-
darnas arbetsförhållanden ligger utanför 
vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

Hänvisning 
Säkerhetsdatablad

Spacklet används inomhus till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsplattor m.m. i torra 
utrymmen. LIP Lättspackel har mycket bra fyllförmåga och minimal insjunkning.  
Spacklet kan målas över med dispersions- och alkydfärg. 



Tekniska data

Arbetstemperatur +5ºC – +30ºC 

Åtgång Bredspackling: ca. 1 liter/m2 vid 1 mm skikttjocklek.
Skarvspackling: ca. 0,3 liter/m2 vid spackling 2 gånger på gipsskivor

Skikttjocklek 0 – 4 mm

Kornstorlek 0 – 0,15 mm

Torktid Yttorr: ca. 1– 3 tim. vid 20 °C
Genomtorr: ca. 24 tim. vid 20 °C

Lagring / Tekniska data 12 mån. i oöppnad förpackning 

Lagring / Arbetsmiljön 12 mån. i oöppnad förpackning 

Artikel nr. 
30037

LIP A/S
Industrivej 16

DK-5580 Nørre Aaby

EN 13963
EN 15824
Type 3A

Jointing of gypsum boards
Internal plastering based on 

organic binder

Flexural strength >300 N
Reaction to fire B-s1, d0
Reaction to fire A2-s1, d0
Adhesion >0,3 MPa

12M
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an bygger på kvalitet!

LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby 
Tfn: 08-25 00 70 · Fax: 08-25 00 71
www.lip.dk · infosverige@lip.dk
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