
 

Datum uitgifte: 15-03-2021 pg. 1 
  

SIG Central Services B.V. / Postbus 87 / 5060 AB Oisterwijk / +31 (73) 303 61 50 / www.speedlinedrywall.nl 

 

SPACKSPRAY 

 

VOOR BINNEN 
 

▪ Voor het repareren van structuur effecten (spack) op wanden 
en plafonds 

▪ Droogt wit op 

Omschrijving  
Professionele spray voor het repareren van structuur effecten (spack) op wanden en plafonds.  
Droogt wit op, is zeer standvast op verticale delen en af te werken met alle gangbare muurverven. 
Voor binnen. 
 
Ondergrond  
Kan worden toegepast op pleisterwerk, gips- en spaanplaat en beton. Kan ook als spack spuitwerk afwerking 
gebruikt worden. 
 
Kleur(en) 
Wit. 
 
Glansgraad 
Mat 
 
Verbruik 
Afhankelijk van de ondergrond en de gewenste structuur. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de 
structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 
 
Droging 
Droog na ca. 3 - 4 uur. Overschilderbaar na ca 18 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid 
enz. beïnvloeden de droogtijd. 
 
Voorbehandeling 

▪ De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. 
▪ Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. 

 
Verwerking  
Minimaal 2 minuten krachtig schudden voor gebruik, waarbij de mengkogel te horen is (ook tijdens het 
gebruik af en toe schudden). Aanbrengen op een afstand van ca. 25-30 cm. Het structuureffect is variabel 
door verandering van de spuitafstand. Na gebruik de spuitbus omkeren en het ventiel leegspuiten. Indien 
meerdere lagen aangebracht worden, is het aan te bevelen om tussen de lagen 10 minuten uitdamptijd aan te 
houden. 
 
Algemeen 

▪ Niet verwerken beneden de +15°C. 
▪ Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden. 
▪ Gereedschap reinigen met water. 
▪ Vorstvrij vervoeren en opslaan 
▪ Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats 

opgeslagen. 
 
Technische gegevens: 
Vaste stof gehalte: 48 % m/m. Soortelijk gewicht: 1,20 kg/liter 
 
De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De 
vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behoudens ons voor om zonder verdere kennisgeving de 
documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u 
contact op met ons. 

 


