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TEKNISKE DATA
Vanntilsetning: ...................... 1,8-2 l/10 kg
Materialforbruk: ............................ 1,5 kg/l
Utleggingstykkelse: ......................0-50 mm
Brukstid: ...................................15-20 min
Gangbar: ...................................45-60 min
Beleggbar: .................................ca. 2 timer

PRODUKTKODER
Hey’di varenr: .................................... 2441
GTIN: ............................ 7054150024419
Nobbnummer: .......................... 48778134

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med 
vann kan irritere hud og øyne. 
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid 
igangsettes.

HEY'DI  
BYGGSPARKEL

TURBO
Sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel til 

innendørs bruk. Benyttes til bygging av fall, sårreparasjon 
og generell finsparkling.

Beskrivelse
Hey’di Byggsparkel Turbo er en sement-
basert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel 
til innendørs bruk. Benyttes til bygging av 
fall, sårreparasjon og generell finsparkling. 
Legges ut i lagtykkelser fra 0-50 mm. 
Hey’di Byggsparkel Turbo er støvredusert.

Bruksområder
Hey’di Byggsparkel Turbo benyttes på under-
lag av betong, puss, fliser, sponplater m.m. 
før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. 
Ved bruk på fuktutsatte steder skal sparkelen 
beskyttes med smøremembran og fliser eller 
gulvbelegg.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, 
fett m.m. Sementhud på overflaten bør 
fjernes mekanisk. Sugende underlag som 
betong og puss bør primes med Hey’di 
Spesialprimer i forholdet 1 del Spesialprimer 
til 3 deler vann, eller Hey’di KZ i samme 
forhold, på sponplater benyttes ufortynnet 
primer. Glatte, ikke sugende underlag primes 
med Hey’di Heft -  forbruk ca. 1,5 kilo 
pr. m², eller Hey’di Pro Primer Xtra - 
forbruk ca. 150 gr. pr. m². 

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, 
1,8-2 liter vann til 10 kilo Hey’di Byggsparkel 
Turbo. Utblanding foretas med drill med 
blandevisp, blandingstid ca. 2 minutter til 
klumpfri masse. Brukstid utblandet masse 
er 15-20 minutter, ikke tilsett mer vann når 
massen har begynt å stivne. 
I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet 
romtemperatur før bruk.

Bruksmåte
Hey’di Byggsparkel Turbo påføres med 
sparkel eller brett. Kan påføres i tykke lag 
uten at massen siger eller sprekker. 
Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +10 °C) - Overdekking
Hey’di Byggsparkel Turbo kan belastes med 
lett gangtrafikk etter 45-60 minutter, og kan 
belegges etter ca. 2 timer.

Forbruk
1,5 kilo Hey'di Byggsparkel Turbo pr. mm 
beleggtykkelse pr. m².

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 
9 måneder fra produksjonsdato.

Pakning
10 kilo spann.


