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Produktdatablad 
Produkt Robust™ Glatt Vegg 
Beskrivelse Diffusjonsåpen, hvit universal sparkelmasse som gir en ekstremt 

glatt og slipbar overflate. Benyttes til helsparkling eller reparasjon 
av skader/sår på de fleste underlag som kalkpuss, sementpuss og 
gips mm. Benyttes både innendørs og utendørs, samt til rom utsatt 
for fuktighet på både vegg og tak innendørs. 
 
• Slip bar. 
• Gir en ekstremt glatt overflate. 
• Natur vit farge. 
• Lett å bruke/påføre. 
• Uten sand. 
• Diffusjonsåpen. 

Forarbeid Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, slam, fett, 
olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere 
heften. Malingrester må fjernes. Sterkt sugende underlag bør 
primes med Robust™ Primer - Sugende. 

Utblanding En 2 kg pose skal blandes med ca. 1-1,1 liter rent vann. 
Utblanding foretas med drill og blandevisp i ca. 2 min. La massen 
hvile i 2 minutter før siste utblanding foretas til en jevn og klumpfri 
konsistens. 

Bruksmåte Robust™ Glatt Vegg påføres med murskje, sparkelspade eller 
brett og kan legges ut i flere sjikt. Påfør sparkelen i hele 
sammenhengende flater for å oppnå den strukturen du ønsker. 
Om det er ønskelig å påføre sparkelen i flere omganger må 
underlaget først være tørt. Ved påføring av større flater, er 
anbefalt lagtykkelse 3-5 mm pr. strøk. Sparkelen kan også legges i 
tykkelser inntil ca. 30mm på mindre områder. Overflaten kan 
slipes etter 12-24 timer. Brukstid utblandet masse er ca. 30 min.  
Unngå å påføre sparkelen på varm mur og i sterk sol. Masse som 
har begynt å herde skal ikke brukes. Ikke tilsett mer vann når 
massen har begynt å stivne. Fersk sparkel må ikke utsettes for 
temperatur under +5°C eller over +30°C. Rengjør verktøy 
umiddelbart etter bruk med rent vann. 

Forbruk Ca. 1 kg/mm/m2 når massen benyttes til sparkling. Som 
reparasjonssparkel til hull og ujevne overflater varierer forbruket 
etter dybden på hullene/overflaten. 

Tørketid Ca. 12-24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet. Fersk 
sparkel må beskyttes mot for hurtig uttørking, samt mot ugunstige 
værforhold (regn, høye/lave temperaturer, frost etc.). Ikke utfør 
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arbeidet i luft- og overflatetemperaturer på under +5°C eller over 
+30°C. Lav temperatur, høy luftfuktighet og tykke sjikt forsinker 
herde- prosessen. Høye temperaturer gjør herdetiden kortere. 

Lagring Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. 

Tekniske data Vannmengde: ca. 1-1,1 liter pr 2 kg pose. 
2-2,2 til hele spannet. 

Tykkelse: > 30 mm pr. lag. 

Tørketid: Kan slipes etter ca. 12-24 timer. 

Bearbeidingstid: ca. 30 min. 

Farge: Natur vit 

Arbeidstemperatur: +5°C til +30°C og 50% RF. �
(luft, produkt og underlags temperatur). 

Vernetiltak Produktet inneholder kalk og sement og forårsaker en 
alkalisk/etsende reaksjon når det kommer i kontakt med fukt/vann. 
Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og 
vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks 
med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, 
se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no. 

Pakning 4 kg spann. 

GTIN 7090040902184                                                           

Vare nr. 218 

Nobb  

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det 
viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at 
produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv 
ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. 
Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på 
www.robustnorge.no. 

Revisjonsdato 01.06.2016 
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