
 

Vandbaseret spartelkit til trægulve 

PALL-X KITT 
 

Beskrivelse: 

Vandbaseret spartelkit til opspartling af huller og samlinger i 
trægulve. 

Velegnet til spartling af samlinger i: 

 Slebne parket- og trægulve 

 Fuldslebne forbehandlede trægulve 

 Velegnet til brug på gulve med gulvvarme  

Produktegenskaber/fordele: 

Vandbaseret spartelkit med god viskositet til at undgå 
sammenfald af fugningen 

 Klar til brug 

 Nemt at påføre 

 Sætter sig ikke i slibematerialerne 

 Giver ikke til farveforskelle i samlingerne. 

 Meget hurtig tørrende 

 God stabilitet i fugningerne 

 Til alle træsorter (Inklusiv eksotiske) 

Vandbaseret spartelkit til trægulve 

Vigtige noter: 

Den endelige farve afhænger af mange faktorer såsom træets 
egenskaber og kvaliteten af slibningen. Det anbefales derfor at 
udføre en test, der inkluderer farvningen, grundingen og 
forseglingen af det originale trægulv. Farven bør kun vurderes 
efter grundig tørring af overfladen. Farveforskelle, ujævn 
farvning, mærker etc. udgør ikke en fejl i produktet, men er 
brugerens ansvar! 

Tekniske Data: 

Emballage:   plastikbeholder 

Enhedsstørrelse:   5 liter, 10 liter 

Hyldetid:   min. 12 måneder 

Farve:    gul-uigennemsigtig 

Dækning pr. påføring:  50 – 100 ml/m² afhængig af træets 
beskaffenhed. 

Arbejdstemperatur:  18 – 25 °C 

Klar til slibning:   efter 15 – 25 minutter* 

*Under normale klimaforhold. 



 

 

 

PALL-X KITT  
 
 
 

Klargøring af overflade: 

Når limen, der er brugt til montering af trægulvet, er fuldt hærdet, 
kan overfladebehandlingen påbegyndes. Overfladen skal være fri for 
snavs, olie, voks og silikone. Slib overfladen med korn 36-60.   

Vigtige noter:  

 Hyldetiden er minimum 12 måneder i original 
emballage såfremt produktet opbevares i 
relativt kølige forhold. Beskyttes fra frost. Sikre 
at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst 
muligt. 

 De optimale arbejsforhold er 18 til 25 °C og en 
relativ luftfugtighed på >35 % og < 65 %. Lave 
temperaturer og høj luftfugtighed forlænger 
tørretiden, hvorimod høje temperature og lav 
luftfugtighed forkorter tørretiden.  

 Velegnet til samlinger op til 2 mm. 

 PALL-X KITT er ikke velegnet til plankegulve 
eller bræddegulve. 

 Mange eksotiske træsorter som for eksempel 
Rosewood (Palisander), Ipe Lapacho, Wenge 
og Muhuhu kan indeholde stoffer, som kan føre 
til essentielle forsinkelser i tørretiden eller 
farveforskelle (f.eks. såkaldte inhibitorer eller 
mineralophobninger) På grund af de eksotiske 
træsorters forskellige kvaliteter skal egnetheden 
tjekkes grundigt ved en test. Dette er 
entreprenørens ansvar. 

 Ved eksotiske trægulve, opsøg teknisk 
rådgivning. 

 De følgende standarder og bemærkninger er 
anvendelige og særligt anbefalede i forhold til: 
DIN 18356 “Arbejde med parket”. 

Arbejds- og miliøbeskyttelse: 

Vandforsegling. Opløsningsmiddel indhold under 15%. Egnet til erstatning for stærke 
opløsningsmiddelbaseret parketoverfladebehandlingsmidler. Under bearbejdning 
anbefales det, at bruge en hudbeskyttelsescreme, samt god ventilation af rummet 
hvor arbejdet udføres. 

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 0-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 

Bortskaffelse: 

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i 
afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og 
som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt 
opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med 
restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald. 

 

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige 
undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner 
og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten 
af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og 
produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. 
Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten. 

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De 
respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: 
www.pallmann.net, www.jtrading.dk 

Anvendelse: 

1. Før brug skal dunken have stuetemperatur og omrystes 
kraftigt. 

2. Bland PALL-X KITT med fint slibestøv fra slibning med korn 
100, til en masse, der kan påføres med spartel. 

3. Spartel hele trægulvet ved brug af en stålspartel. 

4. Efter ca. 15 – 25 minutters tørretid er overfladen klar til 
slibning. 

5. Slib overfladen med korn 100. Hvis der ønskes høj 
overfladekapacitet, efterslibes med PALLMANN POWER 
PAD korn 120. 

6. Rengør værktøj med vand. 

Forbrug: 

Det anbefales at der spartels to gange. 

Forbruget kan variere efter træsort og træets tilstand, ca. 50 – 100 
ml/m².  
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