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Produkt/Användningsområde 
Spackel i pulverform för tillblandning med vatten.  Användes för att jämna till murade ytor samt att fylla sprickor, hål och 
fogar före tapetsering eller målning.  Ej lämplig för användning utomhus eller på golv samt fuktiga utrymmen. 

Innehåll 
Naturgips, talk, titandioxid, citronsyra, xanthan gummi och cellulosa.  För detaljerad innehållsförteckning och vid ej 
samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration. 

Färgton 
Vit. 

Appliceringsmetoder 
Appliceras jämnt med spackel, murslev eller gummiraka . 

Blandning: 
2 viktdelar pulver och 1 viktdel vatten (t.ex. 100 g pulver och 50 g vatten) eller 3 volym delar spackel och 1 volym del vatten 
(t.ex. 3 dl spackel och 1 dl vatten). 

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet) 
- Bearbetningstid: ca 40 min. 
- Genomhärdad efter 36 timmar. 
 

Riskklass Ingen 
Densitet 1,5 g/cm3 
Viskositet Smidig massa med fast konsistens.. 
Förtunning Vatten. 
Åtgång Starkt beroende på användningsområde.  Vid kakling på vägg med 3mm fog ca 0,8 – 1,0 kg 

pulver/m2 väggyta. 
Verktygsrengöring Rengör verktyg genast efter användning med kallt vatten. 
Lagring Svalt och torrt, påbörjad förpackning tillslutes väl.  Lagerstabil i oöppnad förpackning cirka 

1 år. 
Förpackningsmaterial Kraftpapper fodrad med polyethylen. 
Avfallshantering Torkade produktrester kan komposteras.  Dock förbjuder svensk lag detta.  Följ därför de 

bestämmelser som finns beträffande färgavfallshanering på din ort.  Flytande rester: EAK-
code 200112, EAK-beteckning: Färg. 

Observera 
(Säkerhetsinformation) 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Användningsföreskrifter 
- Lägsta bearbetningstemperatur 10°C. 
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Tekniska användarrekommendationer 

Alla angivelser i denna tekniska beskrivning är resultatet av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De fungerar som information och rådgivning, men 
befriar inte kunden och användaren från att själv testa produkternas lämplighet inom det planerade  användningsområdet. Användningarna medför därför 
inga förpliktelser. Beskrivningen är giltig fram till nästa produktblads publicering.  Prodblad AURO Väggspackel Nr 329 - Ver01-12-01.doc 

AURO Väggspackel Nr 329 
1 UNDERLAG 
1.1 Lämpliga underlag: 
Genomtorra, obehandlade putsade ytor (kalkputs, kalkcementputs), ytor av kalksandsten, tegel, ytor av betong och övriga 
sugande, rent mineraliska underlag. 
1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet: 
Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt och rent. 

2 APPLICERING 
2.1 Underlag:  Som ovan. 
2.1.1 Förberedelser av underlag 
- Avlägsna löst sittande delar (med borste eller dammsugare). 
- Testa så att ytan inte är alkalisk. 
- Fukta underlaget lätt med vatten. 
- Grunda ej med AURO Putsgrundering Nr 301* eller AURO Kaseingrundering Nr 721*. 
2.1.2 Grundbehandling 
- Blanda ej till mer spackel än vad som kan förbrukas inom produktens bearbetningstid (ca. 40 min). 
- Rör upp spackelpulvret i vatten till en jämn smet. 
- Blandningsförhållande: 

2 viktdelar väggspackel och 1 viktdel vatten (t.ex. 100 g spackel och 50 g vatten) 
eller 
ca 3 volymdelar väggspackel och 1 volymdel vatten (t.ex. 3 dl spackel och 1 dl vatten). 

- Rör igenom massan efter 2 minuter och tillsätt eventuellt lite mer vatten. 
- Vid fogning av keramiska väggmaterial med AURO Väggspackel Nr 329 fuktas fogarna först med vatten. 
- Applicera spackelmassan först horisontalt, sedan diagonalt över fogarna och fördela med gummiraka. 
- När fogarna uppvisar en vit ”slöja” rengör omedelbart med en blöt svamp och polera med en trasa. 
- För bättre genomhärdning bör fogarna fuktas efter ca 5 timmar.  
2.1.3 Slutbehandling: 
- Före övermålning eller tapetsering grundas det genomtorkade spacklet med lämplig grundering. 
 
 
 
 
 
*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad 
 


