
Väggspackel för vattenfast spackling i
torra och våta utrymmen

Produktdata
Nr B 11900
Nov 12
MBE 7

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett för

Väggspackel FB 3000 25 kg säck Vägg/tak

Materialåtgång
1,3 kg/m2 och millimeter. Skikttjocklek 2-10 mm per applicering.

Torktid
Börjar hårdna efter 4 timmar och genomtorr efter 2 dygn vid 10 
mm tjocklek. Gäller vid 20°C.

Produktbeskrivning
CC Höganäs Väggspackel FB 3000 består av sand, cement och 
mineraliska fyllnadsmedel. FB 3000 är vattenfast och 
levereras som torrbruk för blandning med vatten. 
Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data
Bindemedel Cement CEM 1
Ballast, sand 0–0,25 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn 15 MPa (ca 150 kp/cm2)
Frostbeständighet God
Lägsta användningstemperatur +10°C
Användningstid vid 20°C 2 timmar
Åtgång/10 mm tjocklek /m2 13 kg

Användningsområden
FB 3000 är ett vattenfast spackel för vägg- och takytor i torra och 
våta utrymmen. Kan användas på underlag av betong, 
lättbetong, puts eller mursten. Avsett för lagningar upp till 10 mm 
per applicering.

Underlag, förarbeten
Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt 
från fett, formolja och liknande. För spackling med FB 3000 skall 
ytorna primas med utspädd Primer FB 5 (1 del primer till 2 delar 
vatten). Efter ca 30 minuter eller när ytan är klibbfri kan man spack-
la med FB 3000.

Tillredning
FB 3000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt 
anvisningar på säcken. 

Spackling
FB 3000 blandas med borrmaskin och visp i ca 3 minuter. Därefter 
låter man massan mogna i ca 10 minuter, varpå man blandar upp 
massan igen före spackling. Påför spacklet med en bredspackel. 
Användningstiden för spacklet är ca 2 timmar. Spackel som har 
börjat hårdna i hinken skall kasseras.
Spacklas flera lager skall föregående lager vara helt torrt före slip-
ning och primning.

Lagring och transport
Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpack-
ning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är 
effektiv 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring 
enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk 
för kromallergi. 

Skyddsföreskrifter
Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt 
och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksem). Innehåller kvarts. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer 
och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). 
Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket 
vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid för-
täring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare 
eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

Försäljning
CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och 
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste 
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom 
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se
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