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PRODUKTBESKRIVNING

Variopox Finishing Filler är ett tvåkomponent 
finspackel. Baserat på epoxiharts och mycket fint 
fyllnadsmedel.

FÖRDELAR

Lämplig som finspackel på ytor spacklade med 
Variopox Filler och Variopox LG.
Exceptionellt god vidhäftningsförmåga på 
epoxispackel.
Resistent mot många kemikalier.
Ogenomtränglig för vattenånga.
Mycket lätt att slipa.
Mycket enkel att applicera med superfin finish som 
behöver slipas minimalt.
Semiflexibel.
Lämplig under vattenlinjen, efter spackling med 
Variopox Filler för att producera en tätare yta som är 
mer vattentät.
Levereras även i smart 2-komponenttub, för snabb och 
enkel blandning av små doser med rätt proportion.

KULÖR OCH GLANS 

Brungul, matt

GRUNDEGENSK APER VID +23 °C OCH 50 %

LUFTFUKTIGHET

Densitet: Ca. 1,9 g/cm3 (blandad produkt)

Torrhalt: Ca. 10 0% (volym)

Dammtorrt efter: 2 timmar

Fullt härdat efter: 2 dagar

Övermålningsbar efter: Min. 2 dagar. Max. obegränsat, 
förutsatt att ytan är slipad, rengjord och torr

Hållbarhet: Separata komponenter, förvarade kallt och 
torrt i originalförpackning, min. 6 mån.

Flampunkt (DIN53213) : Baskomponent > 150 °C 
/ Härdar komponent > 112 °C

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

Vid 50 0 my: 1,2 m2/kg

Den faktiska åtgången beror på flera variabler, t. ex; 
ytans form och storlek, allmänt skick och struktur, 
arbetsmetod, klimat och hantverksskicklighet.

Y TA OCH TEMPERATUR

Variopox Filler: Torr och ren, fri från föroreningar och 
lösa partiklar, slipa med P120 –180.

Stål: Blästrad enligt ISO Sa 2 ½, torr och fri från 
föroreningar (fett, smuts, olja), grundmåla med IJmopox 
ZF Primer 1 lager över vattenlinjen, 2 lager under 
vattenlinjen, slipa med P180.

Trä: Materialfuktighet max. 12% (kontrollmät med en 
fuktmätare, exempelvis Tramex: Skipper Plus), torr och 
fri från föroreningar och lösa partiklar, förbehandla med 
Variopox Injektion för att fylla porer, slipa med P120.

GRP: Glasfiberarmerad polyester ska vara torr och fri 
från föroreningar och lösa partiklar, slipa med P120 –180, 
rengör med Double Coat Avfettning.

Andra ytor: Rent och torr, i gott skick, fri från föroreningar 
och lösa partiklar, förbehandla med IJmopox ZF Primer 
eller Variopox Injektion (porösa ytor; trä, betong, 
glasfiber).

Under applikation och härdning bör temperaturen  
ej understiga 15 °C och överstiga daggpunkten med 
minst 3 °C.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Blanda bas- och härdarkomponent intensivt.

Applicera Variopox Finishing Filler efter Variopox  
Filler, för en tätare och finare yta. Speciellt viktigt 
under vattenlinjen.

Applicera minst 2 lager IJmopox HB Coating innan 
ytor ovan vattenlinjen lackeras med Double Coat 
(rekommendation). 3 – 5 lager under vattenlinjen.
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VARIOPOX FINISHING FILLER

Variopox
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15 °C 20 °C 25 °C

3 dagar 2 dagar 1 dagMin. med IJmopox HB Coating efter slipning 
med P120 –180 

obegränsatMax. med IJmopox HB Coating efter slipning 
med P120 –180

4 dagar 2 dagar 2 dagarFullt härdad efter

ÖVERMÅLNING OCH HÄRDNING

Blandningsförhållande: 
67,0 bas: 33,0 härdare, 2:1 i vikt
(Dubbelt så mycket bas som härdare i vikt)

Induktionstid: Ingen

Brukstid (pot life): 
15 min. vid +25 °C

30 min. vid +20 °C

40 min. vid +15 °C

Applicering: 
Applicera med spatel. Rengör verktyg med 
Double Coat Avfettning.

Använd inte blandad produkt som närmar sig 
brukstidens slut, det resulterar i en klibbig yta 
med sämre vidhäftning.

Variopox Finishing Filler som levereras i en 
2-komponenttub: använd en kraftfull fogspruta för
att trycka ut produkten, släng första centimetern
som trycks ut, blanda väl innan användning.
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Variopox Finish Plamuur betyder Variopox Finishing Filler, och finishing filler betyder helt enkelt finspackel.


