
Produktbeskrivning
NFM Byggspackel är ett fin- och byggspackel med 
pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement 
som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras 
med vatteninblandningen. Kornstorlek < 0,5mm.
NFM Byggspackel uppfyller AMA Hus krav och är 
karakteriserad som Polymermodifierad: CTC25F7
enligt EN 13813.

Användningsområde
NFM Byggspackel rekommenderas för fallbyggnad och 
finspackling. Den kan också användas för utlagning av 
väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten 
skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. 
Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den 
spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den 
ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Egenskaper
• Både fin- och byggspackling
• Tidigt beläggningsbar
• Sjunker inte

Förpackning
15 kg säck / 25 kg säck

Underlag
Betong, skumbetong , EPS
Golvspånskiva, Sten/keramik
Golvgipsskiva

Blandning
NFM Byggspackel blandas enligt följande: Tillsätt med 
vatten 3,3-3,6 liter per 15 kg säck samt 5,5-6,0 liter per 
25 kg säck. Blandning utförs med vispförsedd borrmaskin 
eller mixer, i minst 2 minuter, till en pastliknande konsistens. 
Färdigblandad massa är arbetsbar i ca 5-15 minuter 
beroende på avsedd användning. I färdigblandad massa 
får ej ytterligare vatten tillsättas.

Applicering
Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en 
slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning, 
sickling eller ytterligare finspackling kan utföras så snart 
massan hårdnat tillräckligt. Verktyg och maskiner rengörs 
med vatten.

Efterbehandling
NFM Byggspackel är gångbar efter ca 30 minuter. Före 
golvläggning skall man alltid försäkra sig om att själva 
bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad.
Följ anvisningarna i AMA Hus. NFM Byggspackel är 
beläggningsbar efter ca 2 timmar, förutsatt att golv-
beläggningen tål minst 85 % RF. Den angivna tork-
tiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20 °C,
50 % RF och visst luftombyte.
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Produktspecifikation
Bindemedel
Specialcement

Ballast
Natursand, max 0,25 mm

Skikttjocklek
0-50 mm

Tryckhållfasthet
> 30 MPa

Böjdraghållfasthet
F4

Vidhäftning till underlaget
> 1,5 MPa

Krympning
< 0,5 mm/m

Användningstid
10 min  

Förpackning
15 kg och 25 kg säckar

Rengöring av verktyg
Omedelbart med vatten

Gångbar
Efter ca 30 min

Beläggningsbar
Efter ca 2 timmar eller när RF 
(relativ fuktighet) är under tillåtet 
värde för aktuell beläggning.

Åtgångstal 
ca 1,5 kg pulver per m2 och 
mm tjocklek   

Lagring: 6 månader torr
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EN 13 813
Byggspackel för inomhusbruk
Tryckhållfasthet: C30
Böjdraghållfasthet:  F4
Brandklass:  A1

Miljöanvisningar
Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Härdat material utgör ingen fara för miljö.
För hantering av restprodukter och avfall se innehållsdeklaration samt Byggvarudeklaration.


