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Spackelguide  
för proffs
Här hittar du alla våra spackel och när,  
var och hur du ska använda dem.
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Det finns ett 
Scotte-spackel  
för alla jobb
Scotte-spacklen är ett brett och komplett sorti-
ment spackel för användning inomhus, vid alla 
tänkbara målningsjobb. För precis som med 
färg finns det inte ett optimalt spackel som kan 
användas till allt. Eller som passar alla.

Men ett har de gemensamt – alla har de egen-
skaper som krävs för att du alltid ska kunna 
göra ett bra och hållbart jobb. Kom ihåg: Börja 
alltid med att välja spackel utifrån underlag 
och metod.

Ett Scotte-spackel fyller bra, har lågt inre 
motstånd för att vara lätt att applicera, breda ut 
eller rulla upp. Och de håller alltid samma höga 
kvalitet, du kan lita på att egenskaperna alltid 
är desamma.

Väljer du Scotte slår du inte bara ett slag för 
miljön, alla verktyg rengörs i vatten, du under-
lättar även för dig själv genom spacklets för-
hållandevis låga vikt.

Lätt Handspackel Lätt Bredspackel

Pulverspackel

Rull- & Sprutspackel

Lätt Finspackel Lätt Grovspackel

Skarvspackel Våtrumsspackel

SnickerispackelSprutspackel Lätt Sprutspackel Extra Fyllande  
Sprutspackel

Lätt rullbart Grovspackel Rullspackel VåtrumRullspackel

Lätt Allround Sprutspackel
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Lätt Finspackel
Fingraderat lätt handspackel med god fyll-
förmåga på betong, lättbetong, puts, tegel, 
gipsskivor och för tapetskarvar men även för 
bredspackling där extra slät yta krävs.

Egenskaper: Hög fyllförmåga. Lätt att spackla  
i tunna skikt inomhus. Vitt.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm  
skikttjocklek ca 1 liter/m2. Skarvspackling  
ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

Applicering: Stålspackel. Lägsta applicerings-
temperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 4 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek. 

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackningar: 0,4 liter, 3 liter och 10 liter.
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Lätt Handspackel
Färdigblandat lätt medelgraderat handspackel 
med hög fyllförmåga. Till allsidig användning 
på de flesta underlag. För väggar och tak  
inomhus.

Egenskaper: Hög fyllförmåga. Mycket lätt att 
spackla ut. Lättslipad. Bra underlag för vidare  
behandling. Förlimma innan tapetsering.  
Ljusgrått.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2.

Applicering: Stålspackel. Lägsta applicerings-
temperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 5 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar. 
Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackningar: 0,4 liter tub, 3 och 10 liter.
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Lätt Bredspackel
Medelgraderat lätt bredspackel med hög fyll-
förmåga för bredspackling av tidigare målad 
glasfiberväv och mycket hårda eller ej sugande 
betongytor inomhus.

Egenskaper: Hög fyllförmåga. Spackel speciellt 
anpassat för ej sugande underlag på väggar och 
tak inomhus. Ljusgrått.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2. 

Applicering: Stålspackel. Lägsta applicerings-
temperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 5 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackning: 10 liter.
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Lätt Grovspackel
Grovgraderat lätt handspackel med mycket hög 
fyllförmåga. Används vid spackling i tjocka 
skikt på betong, lättbetong, puts, tegel, gips-
skivor etc. och för lagning av skador inomhus.

Egenskaper: Mycket hög fyllförmåga. Avsett 
för lagning av djupa hål samt för skarv- och 
bredspackling inomhus. Ljusgrått.

Materialåtgång: Vid bredspackling 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2. 

Applicering: Stålspackel. Lägsta applicerings-
temperatur +5° C.

Max Skikttjocklek: 8 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackning: 0,4 liter tub och 10 liter.
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Våtrumsspackel
Fingraderat lätt våtrumsspackel med mycket 
god fyllförmåga. Främst för användning i våt-
utrymmen inomhus på underlag av betong, 
lättbetong, puts, tegel, väv samt gips- och  
andra byggplattor där våtstarkt eller extra  
hårt spackel krävs.

Egenskaper: Hög fyllförmåga. Högsta vidhäft-
ning och våtstyrka. Uppfyller krav enligt  
HusAMA. Ljusblått.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm  
skikttjocklek ca 1 liter/m2. Skarvspackling  
ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

Applicering: Stålspackel. Lägsta applicerings-
temperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 3 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackningar: 0,4 liter, 3 liter och 10 liter.
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Skarvspackel
Fingraderat fog- och skarvspackel med god 
fyllförmåga. Speciellt för skarvspackling av 
skivmaterial vid iläggning av pappersremsa 
inomhus. 

Egenskaper: God fyllförmåga. Lång öppettid 
med extra bra vidhäftning till ytan och skarv-
remsa. Gultonat.

Materialåtgång: Skarvspackling ca 0,3 l/meter 
skarv vid tre ggr spackling.

Applicering: Stålspackel. Lägsta applicerings-
temperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 2 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek. 

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackning: 10 liter.
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Rull- & Sprutspackel
Medelgraderat lätt rull- och sprutspackel med 
god fyllförmåga. För skarv- och bredspackling 
inomhus.

Egenskaper: God fyllförmåga. Används på de 
flesta förekommande ytor inom hus så som gips, 
betong, glasfiberväv m.m. Ljusgrått.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm  
skikttjocklek ca 1 liter/m2. Skarvspackling  
ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

Applicering: Roller eller spackelspruta samt stål-
spackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 5 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skikt-
tjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackningar: Hink 15 liter och säck 15 liter.
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Rullspackel
Fingraderat lätt rullspackel med hög fyllför-
måga för skarv och bredspackling inomhus. 
Scotte R används på de flesta förekommande 
ytor inomhus så som gips, betong, glasfiber-
väv, m.m. Passar även till skarvspackling med 
iläggning av pappersremsa. Ger ett extra slätt 
underlag inför målning och tapetsering.

Egenskaper: Hög fyllförmåga. Den smidiga 
konsistensen gör det mycket lätt att applicera 
med en roller. Förlimma innan tapetsering. 
Ljusgrått. 

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm  
skikttjocklek ca 1 liter/m2. Skarvspackling  
ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

Applicering: Läggs på med roller, vänta ca 10 
minuter. Eftersläta med stålspackel. Lägsta 
appliceringstemperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 4 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackningar: 12 liter.
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Lätt rullbart  
Grovspackel
Scotte RG är ett färdigblandat smidigt lätt 
grovgraderat rullspackel för bredspackling i 
tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och 
skivmaterial inomhus.

Egenskaper: Spacklet är mycket lätt att appli-
cera och fördela ut över ytan med hjälp av en 
roller. Ljusgrått.

Materialåtgång: Vid 1 mm skikttjocklek  
ca 1 liter/m2.

Applicering: Påför Scotte RG med en roller 
vänta ca 10 minuter och släta sedan med en 
spackelspade. Spackla inte om ytan är kallare 
än +5°C.

Max skikttjocklek: Max skikttjocklek 8 mm.

Torktid: Torktiderna beror på temp/ luftfuktig-
het och skikttjocklek.

Rengöring: Ta bort mesta möjliga mängd 
spackel från verktygen före rengöring i vatten.

Förpackningar: 12 liter.
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Rullspackel Våtrum
Medelgraderat lätt rullbart våtrumsspackel 
med mycket god fyllförmåga. Främst för  
användning i våtutrymmen. 

Egenskaper: Den smidiga konsistensen gör  
det mycket lätt att applicera med en roller.  
Ger extra våtstarkt underlag inför målning  
och tapetsering. Ljusblått.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm  
skikttjocklek ca 1 liter/m2. Skarvspackling  
ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

Applicering: Läggs på med roller, vänta ca 10 
minuter, eftersläta med stålspackel. Lägsta 
appli ceringstemperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 3 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackning: 12 liter.
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Lätt Allround  
Sprutspackel
Scotte A är avsett för de flesta förekommande 
ytor inomhus, speciellt avpassat för att passa 
ett rationellt förfarande vid nybyggnation. 
Scotte A är lämpligt för iläggning av spackel-
remsa enligt de krav som ställs i AMA 11. 

Egenskaper: Scotte A är ett färdigblandat 
smidigt lätt sprutspackel för bredspackling, 
skarvspackling, iläggning av remsa och även 
grängning av tak inomhus. Vitt.

Materialåtgång: Vid 1 mm skikttjocklek  
ca 1 liter/m2.

Applicering: Påför Scotte A med en lämplig 
spackelspruta. Den smidiga konsistensen gör 
att spacklet är mycket lätt att applicera och för-
dela ut, släta sedan ytan med en stålspackel. 
Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Max skikttjocklek: ca 3 mm. 

Torktid: Torktiderna beror på temp/ luftfuktig-
het och skikttjocklek.

Rengöring: Ta bort mesta möjliga mängd 
spackel från verktygen före rengöring i vatten. 

Förpackning: Hink 14 liter och säck 14 liter.
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Lätt Sprutspackel
Lätt medelgraderat sprutspackel för skarv- och 
bredspackling samt för grängning på betong, 
lättbetong, puts och gipsskivor.

Egenskaper: Helt anpassat för applicering med 
spackelspruta. Ca 25% lägre vikt än traditio-
nellt sprutspackel. Vitt.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2. 

Applicering: Spackelspruta. Vid bredspackling 
efterslätas ytan med stålspackel. Lägsta appli-
ceringstemperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 3 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar. 
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs  
med vatten.

Förpackning: 15 liter.
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Sprutspackel
Medelgraderat traditionellt tungt sprutspackel 
för skarv- och bredspackling samt för grängning 
på betong, lättbetong, puts och gipsskivor.

Egenskaper: Helt anpassat för applicering med 
spackelspruta. Vitt.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2. 

Applicering: Spackelspruta . Vid bredspackling 
efterslätas ytan med stålspackel. Lägsta appli-
ceringstemperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 3 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek.

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackning: 15 liter.
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Extra Fyllande  
Sprutspackel
Medelgraderat högfyllande, lätt sprutspackel 
för bred- och påspackling på de flesta material. 
Speciellt för renovering av grova ytor inomhus 
där en fin målningsbar yta ska uppnås. 

Egenskaper: Högfyllande. Ljusgrått.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2. 

Applicering: Spackelspruta, släta sedan ytan 
med en stålspackel. Lägsta appliceringstempe-
ratur +5° C.

Max skikttjocklek: 5 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 12 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek. 

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackning: 15 liter. 
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Pulverspackel
Pulverspackel med bästa fyllförmåga för 
lagning av sprickor, håligheter och för fin-
spackling av vägg- och takytor inomhus.

Egenskaper: Mycket hög fyllför måga. Mycket 
lättslipat, genomhärdar snabbt och krymper 
inte under tork. Ljusgrått.

Materialåtgång: Vid bredspackling 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2. 

Applicering: Stålspackel. Lägsta applicerings-
temperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 10 mm.

Torktid: Övermålningsbar efter ca 1-4 timmar.  
Torktiden beror på temp/luftfuktighet och 
skikttjocklek. 

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackningar: 5 och 12 kilo.
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Snickerispackel
Vattenburet spackel för användning på snicke-
rier och möbler inomhus. Huvud sakligen 
används det på snickerier samt även på grund-
målade ståldörrar. 

Egenskaper: Obetydlig lukt vid spackling och 
under torkning. Torkar snabbt. Bär upp grund- 
och täckfärg bra. Har utmärkt vidhäftning till 
de flesta material. Vitt.

Materialåtgång: Bredspackling vid 1 mm skikt-
tjocklek ca 1 liter/m2. 

Applicering: Japanspackel, stålspackel etc.  
Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

Max skikttjocklek: 3 mm.

TORKTID Slip- och övermålningsbar efter  
ca 1 timme vid +23°C. 

Rengöring: Spill och verktyg rengörs med  
vatten.

Förpackningar: 0,2 liter, tub och 0,4 liter, tub. 
3 liter, hink.
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Metod Underlag Scotte LF Scotte LH Scotte LB Scotte LG Scotte LW Scotte J Scotte RS Scotte R Scotte RG Scotte RW Scotte A Scotte LS Scotte S Scotte XF Scotte GI Snickeri

B
re

ds
pa

ck
lin

g

Målad väv ◆ ● ◆

Målad väv ◆ ● ●

Målad väv ● ◆ ●

Betong ● ◆ ◆

Betong ● ● ●

Betong ◆ ● ● ● ●

Grova betongytor ◆ ◆ ●

Grova betongytor ●

Grova betongytor ◆ ◆ ◆ ◆ ●

Lättbetong ● ◆

Lättbetong ● ● ●

Lättbetong ● ● ● ● ◆

Puts ● ◆ ●

Puts ● ● ●

Puts ● ● ● ●

Grängat tak ● ● ●

Grängat tak ◆ ● ◆ ●

Våtutrymmen ●

Våtutrymmen ●

S
ka

rv
sp

ac
kl

in
g

Iläggning remsa ◆ ◆ ●

2:a spacklingen med remsa ● ◆

MDF skivor ● ◆

Spånskivor ● ◆

Med remsa ● ●

Med remsa ◆ ●

Våtutrymmen ●

Våtutrymmen ●

A
nn

at

Tak som ska grängas ● ●

Lagning av mindre hål/ sprickor vägg ● ◆ ● ●

Lagning av större hål/ sprickor vägg ● ●

Utspackling av tapetskarvar ● ◆ ◆ ◆

Spackling av snickerier ●

Stål inomhus ●

Handspackling Rullspackling Sprutspackling

Tabellen guidar dig till rätt produkt.     Börja med metoden – välj sedan underlag.
●  Rekommenderas för bästa resultat    ◆  Går normalt sett bra att använda



029411 2015

7311230294118

Beckers Färg, 120 86 Stockholm 
Tel 0200-21 21 22, fax 08-726 99 15 
www.beckers.se


