
PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Kunststofforbedret gipsklæber/spartel-
masse til direkte opklæbning af aku-
stikplader på lofter og vægge uden 
supplerende mekanisk befæstigelse.
Anvendes på underlag af gipskarton-
plader, gips- eller cementfiberplader, 
gipsholdig grundpuds og spartel-
masse samt forbehandlet beton.
Ikke anvendelig direkte på rå beton 
og på malede overflader. 

Materialebasis
Gips, kalciumkarbonat, hærder og 
forskellige tilsætningsstoffer.

Tekniske værdier
Vandtilførsel: Ca. 16 liter pr. sæk. 
(65% af materialevægt)
Trækstyrke: Ca 0,09 N/mm2

µ-værdi (finpulver) kornstørrelse: 
Rest i prøvesi (200µm) < 1%

MAL-kode (1993)
00-1

Emballagestørrelse
25 kg sæk.  
(50 stk./euro-palle) 

Farve 
Hvid / beige.

Brandklasse
A1.

Opbevaring
Tørt på palle. Holdbar i minimum  
6 måneder i original emballage. 

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Underlaget skal være tørt og fri for  
støv, tilsmudsninger og vedhæftnings-
hindrende substanser.
Løs puds og andre ikke bæredygtige 
eller kridtende underlag fjernes.

Forbehandling af underlag
Ikke nødvendigt ved bæredygtige  
underlag. Gipskartonplader dybde-
grundes alt efter fabrikat jf.  
pladeproducentens anvisninger. 

Forarbejdningstemperatur
Temperatur ved påføring min. +5°C 
og max 30°C.

Blanding
Vandet hældes i et rent blandekar, 
hvorefter pulveret tilsættes i små 
portioner ad gangen, så væsken får 
tid til at opsuge pulveret. Tilsætning 
fortsættes til væsken ikke længere 
optager pulver (=et tyndt lag pulver 
bliver liggende på overfladen). Først 
herefter omrøres massen forsigtigt i 
max. 30 sekunder. 
Inden ny blanding af klæber skal 
blandekarret rengøres fuldstændigt.
Klæbemassen skal anvendes inden for 
90 minutter. Afbundet materiale må 
ikke genoprøres eller fortyndes.

Påføring
Klæberen påføres med tandspartel 
(min. 3 mm tanding) på bagsiden af 
akustikpladen, hvor materialet trykkes 
ind i mineraluldsfibrene. 

Forbrug
2 - 2,5 kg/m2

Tidsforbrug
Til blanding af materiale og opklæb-
ning af plader skal påregnes ca. 6-7 
minutter pr. kvadratmeter.

Tørretid
Overfladen er hård efter 1-1,5 time. 
Tør efter 1 dag ved 2 mm lagtykkelse 
og +20°C og 50% RF. 
Lavere temperatur og/eller højere 
luftfugtighed forlænger tørretiden.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger
Dette produkt er ikke klassificeret som 
farligt jf. EU-kriterier. Der kendes ikke 
til hudirritation ud over den mekaniske 
påvirkning fra faste partikler i øjnene. 
Yderligere information om sikkerhed 
ved transport, oplagring, håndtering 
og bortskaffelse fremgår af sikker-
hedsdatabladet for produktet.

Garanti / forbehold 
De foranstående angivelser, herunder 
særligt forslag til forarbejdning og an-
vendelse af vore produkter, beror på 
vores kendskab og erfaringer i nor-
maltilfælde og forudsætter at produk-
terne lagres og anvendes korrekt.
På grund af forskellige materialer,  
underlag og afvigende arbejdsbetin-
gelser kan der ikke gives generel  
garanti for udfald eller vedhæftning.
Det påhviler til enhver tid anvenderen 
af produkterne at efterprøve om de er 
egnede til det aktuelle formål. 06
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BASWAPHON
BASWAFIX K

Produktblad

BASWA Logo Schwarz :   100 % Schwarz

* Gipsklæber / -spartelmasse

* Til opklæbning af akustikplader

* Produktnr. a276


