
BESKRIVNING AV PRODUKT
Krympfri och slipbar lättfiller med Bostik SPO-teknologi. För spackling och utjämning av ojämnheter och sprickor i ett steg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För inomhus spackling och utjämning av ojämnheter, sprickor och skruvhål i solida material som trä, metall, cement, gips och tegel 
med max skikttjocklek 40 mm. Målad spackelyta blir slät, fri från sprickor, genomblödningar eller missfärgningar.

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Lagning kan ofta ske i ett lag utan efterarbeten (max skikttjocklek 40 mm): 
applicera massan med lätt tryck och använd en spackelspade. Jämna av med finkornigt sandpapper. Övermålningsbar med de flesta 
färgtyper. Vattenbaserade färger/dispersionsfärger/ – ofta inom 15-20 minuter. Genomtorr efter 24 timmar (10 mm). Testa 
övermålningsbarheten med sk snickerigrund för att undvika sprickbildning i täckfärgen. Begränsad rörelseupptagande förmåga – 
säkerställ att underlaget inte rör sig för att undvika sprickbildning.

MILJÖ & HÄLSA
Fogmassan klarar högt ställda krav på miljö och arbetarskydd och ger låg emissioner till omgivningen. För ytterligare information 
konsultera alltid gällande säkerhetsdatablad innan produkten används.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
Light Filler+



TEKNISK DATA
Egenskap före applicering

Materialtyp 1-komponent Akryldispersion

Härdsystem Avdunstning av vatten

Densitet 0,57 kg/l

Färg Vit

Lagringstemperatur Till -15°C, ej frostkänslig

Egenskap efter applicering

Max skikttjocklek Max 40 mm i ett lager

Användningstemperatur +5°C till +30°C

Temperaturresistens -20°C till +75°C

Skinbildningstid 5 min vid rumstemperatur

Övermålningsbar efter För bästa resultat efter 24 
timmar. Vattenbaserade 
färger/dispersionsfärger/ – 
ofta inom 15-20 minuter.

Yttor Efter 5 minuter vid rumstem-
peratur

Genomtorr fog 10 mm materialtjocklek per 
24 timmar

Slipbar Ja

Rörelseupptagande förmåga Begränsad

Övermålningsbar Med vattenbased dispersions-
färg och det flesta övriga 
färgtyper. Testa övermåln-
ingsbarheten med sk snicker-
igrund eller andra fäger med 
matta färger och färgtyper 
med låg mängd bindemedel. 
Rådgör med Bostiks Målnings-
guide för målningsfogar innan 
arbete påbörjas.
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