
AURO 339 VÄGGSPACKEL

Auro Väggspackel 339 för bredspackling av väggar inomhus. Spacklet har mycket bra vidhäftning och 
är enkelt att använda. Fullt kompatibelt med alla Auros produkter som har Replebin som bindemedel. 
Spacklet är emissionsfritt och fritt från lösningsmedel, konserveringsmedel och akrylater.  Lämpligt 
till underlag av kalk- och kc-puts, gips, gipsskivor, glasfiberväv samt många vanligen förekommande 
ytor på väggar inomhus. Den spacklade ytan får en slät ytfinish efter slipning.

Väggspackel 339

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERLAG
 

• Underlaget ska vara torrt och rent. Lim måste avlägsnas 
och feta ytor måste rengöras. Spacklet kan vara käns-
ligt för underliggande färgämnen. 

• Fukten i spacklet påverkar underlaget och kan t.ex. lösa 
upp limmet till papperstapeter. Avlägsna allt underlag 
med dålig vidhäftning. Papperstapeter såväl som andra 
ytskikt med dålig vidhäftning.

• Fyll sprickor och håligheter med Auro Väggspackel 329 
eller annat för väggen lämpligt material. Slipa bort 
eventuellt överskott efter att det torkat.

GRUNDBEHANDLING

• Använd en stålspackel (bredspackel) för att applicera 
Auro Väggspackel 339 på väggen. Lägg tunna skikt. 
Spackla hellre tunt två gånger än tjockt en gång.

• Undvik att underlaget exponeras av starkt solsken 
under applikation och torktid.

SLUTBEHANDLING

• Slipa den spacklade ytan.
• Rör om ordentligt före spackling.
• Vid behov spacklas ytan igen, med efterföljande 

slipning.
• Den färdiga ytan går bra att måla direkt, t.ex. med Auro 

Väggfärg 321.
• Förlimma den spacklade ytan med tapetklister om 

väggen ska tapetseras.

APPLICERING

• Rör om spacklet ordentligt före användning.
• Spackla tunt med en stålspackel (bredspackel).
• Slipa bort eventuell överskott (när spacklet är torrt) 

med ett medelgrovt slippapper (korn 100-120).
• Vid behov, spackla och slipa igen. 

UNDERLAG

Spacklet är lämpligt på mineraliska och organiska underlag. 
Underlag av kalk- och kc-puts, gips, gipsskivor, glasfiberväv 
samt många vanligen förekommande ytor på väggar 
inomhus. 
Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse 
med det befintliga underlaget före spackling.

VERKTYG

Stålspackel.

TORKTID 

Kan spacklas/målas efter 12–48 tim, beroende på tjocklek 
på det spacklade skiktet.
Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden.
Se till att det är god ventilation under torktiden.

EKOLOGISK FÄRG & YTBEHANDLING

Ekologiskt väggspackel för inomhusbruk, färdigt att använda.
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SPÄDNING

Auro Väggfärg 321 är färdig att användas utan spädning.  
Kan spädas med vatten, max 10%.

SPÄDNING 

Auro Väggspackel 339 är färdig att använda.

ÅTGÅNG

1 liter spackel räcker till ca 1 mm tjocklek per m².

INNEHÅLL

Mineraliska fyllnadsmedel
Vatten
Replebin®* 
Cellulosa
Kaliumsilikat
Tensider av raps- och ricinolja

*Replebin® är Auros egna bindemedel och är framställt av 
alkoholer från växtriket. 

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Gräddvit färgton. Spacklet går att bryta med Auro Brytfärg 
330.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen i första hand mekaniskt, dvs torka rent 
med en trasa och skrapa bort intorkat spackel. Rengör 
därefter med vatten och vid behov med såpa.

OBSERVERA

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och se 
till att det är god luftventilation. Skölj noggrant med vatten 
i händelse av hudkontakt med spackel. Skölj noggrant med 
vatten och uppsök läkare i händelse av att spackel kommer 
i ögonen.    

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen  
och oåtkomligt för barn. Lagerstabilt (vid 18o° C) minst  
24 månader i väl tillsluten originalförpackning. 

AVFALLSHANTERING

Överblivet spackel lämnas till deponi på miljöstation. 
Tomma behållare lämnas för återvinning.  

MÄRKNING & TESTER

Klassad som en produkt med mycket låg emission enligt 
AgBBs utvärderingsschema.
Detaljer enligt DIN EN 13300 (avhängigt av förbrukning, 
underlag och appliceringsmetod). 
• Öppenporig (sd-värde <0,1 m) 
• Vithet: 98  
• Opacitet (kontrastförhållande): klass 2 
• Glansgrad (mätvinkel 85°): matt 
• Täckning/åtgång (vid 0,11 l/m2) 9m2/liter 
• Nötning: klass 2 (tvättbar enligt DIN EN 53778)

PRODUKTTYP  Väggspackel 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE  Vägg och tak inomhus

BINDEMEDEL  Replebin®

LÖSNINGSMEDEL  -

SPÄDNING  -

KULÖRBRYTNING  Auro Brytfärg 330, max 5%

VERKTYG  Stålspackel

RENGÖRING AV VERKTYG  Vatten, Växtsåpa 411

ÅTGÅNG  1 liter per mm/m²

TORKTID (23° C, 50% RF)  12-48 tim 

APPLICERINGSSTEMPERATUR Min +10o C, Max +30o C 

FÖRPACKNINGSSTORLEK  10 lit

FÖRVARING  Frostfritt

LAGRING  24 månader (oöppnad förpackning i 18 ˚C

FÖRPACKNINGSMATERIAL  Polypropylen, metallbygel

AVFALLSHANTERING  Rester: EWC 080120. EAK-beteckning:  

  Färg. Tom förpackning kan lämnas till  

  återvinning.

DENSITET  1,42 g/cm3

VISKOSITET  -

EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN  - 

PRODUKT-VOC  -

RISKKLASS  GIS-Code M-DF01 Waterbased paints,  

  solvent-free
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