
Produktbeskrivelse
NFM Byggspackel er en fin og reparations spartelmasse 
med fin struktur. Produktet indeholder base af aluminat-
cement hvilket er lavt alkalisk. Sammenhængende pro-
duktet kan varieres med vand blanding. Kornstørrelse 
<0,5 mm. NFM Byggspackel opfylder de gældende krav 
til materialer mht. sundhed og sikkerhed. Produktet er 
karakteriseret som Polymer CTC25F7 i henhold til EN 
13813th

Anvendelsesområde
NFM Byggspackel er velegnet til fin-nivellering. Den kan 
også bruges på vægge, lofter og trapper indendørs. Bør 
ikke anvendes på underlag med RH% over 95. Overholder 
de specifikke krav i den aktuelle gulvbelægningstype. 
Spartlede overflader, slebet og støvsuget er færdigt under-
gulv for de fleste gulvbelægninger.

Egenskaber
• Både fin og grov spartling
• Tidligt belægningsklar
• Synker ikke

Forpakning
15 kg. sæk.

Underlag
Beton, skumbeton, EPS, spånplader, 
sten/keramik, gulvgipsplader.

Blanding
NFM Byggspackel blandes som følgende:
Tilsæt vand 3,3 – 3,6 liter pr. 15 kg.
Blandingen piskes kraftigt med piske/røreris på borema-
skine, til en let cremet konsistens.

Anvendelse
Den færdigblandede masse, fordeles med en glat stål-
spartel. Eventuel finjustering, i form af slibning, sickling 
eller yderligere finspartling, kan udføres så snart massen 
er hærdet tilstrækkeligt. Værktøj og maskiner, kan reng-
øres med vand.

Efterbehandling
NFM Byggspackel er gangbar efter ca. 30 minutter. Før 
montering af gulvbelægning, skal man altid sikre sig at 
evt. bjælkelags konstruktion er tilstrækkeligt udtørret. 
NFM Byggspackel er belægningsklart efter ca. 2 timer, 
forudsat at gulvbelægningen må udlægges på undergulv 
med maks 85% RH. Den angivne tørretid forudsætter et 
godt ventileret rum, med +20 °C, samt maksimal luft-
fugtighed på 50%
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Produktspecifikation
Bindemiddel 
Specielcement

Aggregat
Natursand, max 0,25 mm

Lagtykkelser
0-50 mm

Trykfasthed
> 30 MPa

Bøjningsstyrke
F4

Trækstyrke
28 døgn mellemværdi > 8 MPa

Vedhæftningsstyrke til underlag
> 1,5 MPa

Krympning
< 0,5 mm/m

Anvendelsestid 
10 min  

Forpakning
15 kg. sæk

Rengøring af værktøj 
Rengøres umiddelbart med vand

Gangbar
Efter 2-4 timer

Belægningsklar
Efter 2 timer, eller når RH (relativ 
fugtighed) er under belægningens 
aktuelle værdi.

Lagring
Op til 6 måneder. Opbevares tørt 
og frostfrit
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NFM Flytgolv AB
Vångavägen 1, 238 41 Oxie,

13
EN 13 813
Spartelmasse til brug indendørs
Trykfasthed: C30
Bøjningsstyrke: F4
Brandklass:  A1

Miljøanvisninger
Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale udgør ingen fare for miljøet. 
For håndtering af rest produkter og affald, se indholdsdeklaration samt Miljøstyrelsens folder, 
som kan downloades på deres hjemmeside.




