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Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001 

ARDEX A 828 
Gipsbaserat lagningsspackel                                               
 
 

Snabbhärdande, beläggningsbar efter 45 minuter 

Som strukturspackel 

Hög fyllningsförmåga 

Formstabil, sjunker ej 

Brandklassad – högsta klassen, A 1 

Bra miljöval  

Emissionsklassad – Högsta klassen 



 

 
Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har 
något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet skall utföras och inte utfärda någon garanti för det 
färdiga resultatet. 

 

 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
ARDEX A 828 används för spackling, lagning och 
putsning av vägg och takytor före tapetsering, målning 
och kakel. För fyllning av breda fördjupningar i väggar 
och tak. För fyllning av sprickor, håligheter, fogar och 
spalter. Endast för användning inomhus. ARDEX A 828 
får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade 
utrymmen. 

EGENSKAPER 
ARDEX A 828 har en mycket hög fyllningsförmåga, 
sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång 
även vid tjocka lager på flera centimeter. 

UNDERLAGET 
Gipsskivor, obehandlade murverk, betong, lätta 
byggelement samt gips- och cementputs. 
Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt samt fritt 
från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra 
vidhäftning. Tapeter, lösa eller dåligt sittande 
målningsskikt och lös puts ska tas bort. Ytor som 
behandlats med lack-, olje- och plastfärg samt liknande 
täta underlag ska rengöras från vax, olja och fett. Alla 
glatta och täta ytor skall primas med ARDEX P3/ P 51 
se anvisningar på produktbladen I tveksamma fall 
rekommenderas provspackling.  
 
 
 

BLANDNING 
Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg eller 
2,5 liter till 5 kg ARDEX A 828. 
Häll rent kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter ARDEX A 828 pulvret under kraftig omrörning. 
Låt spacklet ”mogna” i 1 till 3 minuter, blanda därefter 
åter. Det färdigblandade spacklets konsistens ska ha 
en smidig pastaliknande konsistens utan klumpar.  
ARBETSSÄTT 
ARDEX A 828 kan användas inomhus vid temperaturer 
över 5 °C. 
Spackellagret måste vara helt uttorkat innan 
efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas. 
Någon grundning för att spärra spackellagret behövs 
nästan aldrig. Men för att förhindra ojämn torkning av 
målarfärgen kan det vid bättringar vara nödvändigt att 
grundmåla reparerade ställen eller hela ytan beroende 
på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga 

OBSERVERA 
ARDEX A 828 uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s 
branschregler för användning i våtutrymmen. ARDEX 
A828 uppfyller förutsättningarna enligt Sveriges 
Tapetindustriers Branschråd. Vid spackling i miljö med 
risk för tillskjutande fukt rekommenderas ARDEX F 5. 
 

 
TEKNISKA DATA 

Produktbeskrivning Baserat på gips. Kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag 
för målning, bindemedel och lim. 

Blandningsförhållande 6,5 liter vatten till 12,5 kg eller 2,5 liter till 5 kg pulver som motsvarar 

Volymdelar 1 del vatten till 2 delar pulver 

Densitet 1,0 kg/liter 

Densitet (blandad) 1,5 kg/liter 

Materialåtgång (pulver) 1,0 kg/m2/mm 

Monteringstid ca 30 minuter (20 °C) 

Tryckhållfasthet 28 dygn: 9 N/mm² 

Böjdraghållfasthet 28 dygn: 4 N/mm² 

Brandklassning Klass A 1 (obrännbar) stycke 4104 del 4 

Miljö, Emissioner EMICOD: EC = 1 PLUS. EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL = M 1 

Förpackning Säckar 5 kg och 12,5 kg 

Lagring Förvaras torrt. Kan lagras ca 12 månader i oöppnad förpackning 

Artikelnummer 5 kg: 28505 nytt artikelnr 56142 
12,5 kg: 28512 nytt artikelnr 31421 

EAN-nummer 5 kg: 5703193285050     12,5 kg: 5703193285128 



 

 
Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har 
något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet skall utföras och inte utfärda någon garanti för det 
färdiga resultatet. 
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