– PRODUK TDATABLAD –

Eclipse Gipsplåster

PRODUKTBESKRIVNING

DAP® ECLIPSE Rapid Wall Repair Patch är en unik och innovativ gipsreparationslösning perfekt att använda på skadade väggar och tak. Med hjälp av detta självhäftande plåster kan du avsluta ditt projekt snabbare då det är lätt att applicera,
kladdar inte som ett spackel och du kan måla direkt på utan att slipa först. Den
här allt-i-ett-lösningen ger inte bara en permanent och hållbar reparation utan
är också starkare än själva gipset vilket gör den perfekt för områden som är extra
utsatta, till exempel bakom dörrar. Endast för inomhusbruk.

KULÖR

Transparent

APPLICERINGSTEMPERATUR

15°C-30°C

HÅLLBARHETSTID

24 månader

TORKTID

Se färgtillverkarens rekommendationer för torktid. Färgen kommer dock ta
längre tid på sig att torka på plåstret än på omgivande gips.

TÄCKNING

Gipsplåster på ca 5 cm i diamater täcker skada som är upp til 2,5 cm i diameter.
Gipsplåster på ca 10 cm i diamater täcker skada som är upp til 5 cm i diameter.
Gipsplåster på ca 15 cm i diamater täcker skada som är upp til 7,5 cm i diameter.
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– PRODUK TDATABLAD –

Eclipse Gipsplåster
FÖRBEREDELSER

Säkerställ att temperaturen i ditt rum är över 15°C och var noga med att
förbereda gipsväggen (slipa ner ojämnheter) för bästa resultat. Ju jämnare
ytan är innan plåstret appliceras desto slätare blir också lagningen.

APPLICERING

1. FÖRBERED: Tryck in skadade eller grova kanter i hålet i väggen och
slipa kanterna jämna med sandpapper. Säkerställ att ytan som ska lagas
är ren, torr, stabil och fri från lösa partiklar.
2. AVLÄGSNA: Använd fliken för att ta bort plåstret från det vita bärarket
(som ett klistermärke) så att hela limytan friläggs.
3. PLACERA: Positionera plåstrets grå cirkel över hålets/skadans mittpunkt och
jämna ut mot den omgivande gipsväggen med hjälp av din hand. Tryck bara
där plåstret är i kontakt med väggen, INTE på det skadade området och
dra inte i den blå fliken innan första färglagret är påfört.
4. MÅLA: Måla omedelbart med en kvalitetsfärg och en bra roller.
OBS! Behöver ej spackla eller slipa.
5. AVLÄGSNA: Efter att första lagret med färg är applicerat och den omgivande gipsväggen är torr, kan den genomskinliga skyddsfilmen avlägsnas genom att dra i den blå fliken.
6. AVSLUTA: Applicera ytterligare två lager med färg för en jämn och osynlig lagning.
DAP Eclipse kan också användas på strukturerade väggar och tak, och
kan även övermålas med sprayfärg. Om Eclipse ska användas på strukturerade väggar hoppar man över steg 4 och går direkt till steg 5, applicera
därefter texturmedel för att matcha befintlit yta.

LAGRING

Lagras inomhus i ett svalt och torrt utrymme, utsätt ej för extrem värme
eller kyla.

VIKTIGT

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer
produktens egenskaper inte bli optimala.
Använd grundfärg för optimal vidhäftning och kortare torktid.
Ej för utomhusbruk eller våt/fuktig yta.

STORLEKAR

DAP Eclipse Gipsplåster finns i 3 storlekar; 5 cm, 10 cm och 15 cm.

ARTIKEL NR

Storlek

Artikelnr		

5 CM (2 INCH)

76602

10 CM (4 INCH)

76604

15 CM (6 INCH)

76606

U T VA L DA P R E M I U M P R O D U K T E R F R Å N VÄ R L D S L E DA N D E T I L LV E R K A R E

August Barks Gata 1 421 32 Västra Frölunda,
T: +46-31-773 80 71 F: +46-31-773 80 72 M: info@mppc.se H: www.mppc.se

