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HB#50 – Handspackel  
 
Produktbeskrivning  
Artikelnummer 213028 
Centro HB#50 är ett snabbhärdande cementbruk för golv och vägg, inomhus och utomhus. Centro HB#50 ger en 
liknande struktur som avjämningsmassor. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt 
blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. 
Applicerbar i skikttjocklek 1-50 mm. Färdigblandad Centro HB#50 reagerar genom att binda sitt egna vatten. 
 
Användningsområden 
Centro HB#50 används på underlag av betong, cementputs, keramiska plattor, gipsplattor, våtrumsskivor och 
golvspånskivor. Centro HB#50 är speciellt anpassat för att handspackla/bygga fall (lutningar). Produkten är snabb 
och därför lämplig att laga skador i b la cementunderlag. För bästa resultat bör arbetstemperatur på både material 
och underlag vara mellan +10°C - +20°C, dock lägst +6°C samt <65% relativ luftfuktighet. Produkten fungerar 
både inne och ute för golv, tak och vägg.  
 
Förarbete – Underlag 
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för handspackel /avjämning. Underlaget ska vara 
rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och 
slutresultatet. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet 
gällande AMA Hus. Underlaget ska primas innan handspacklingen utförs. Centro XP - primerspädning på betong, 
cementputs ska vara 1:3 och på de flesta skivor rekommenderas koncentrerad eller 1:1 spädning med XP primer. 
Se även produktinformation Centro XP. Primern borsta lämpligast in. Primern måste torka innan handspacklingen 
påbörjas. Åtgång på sugande underlag 1 liter ca 15 m². Vid utomhusarbete ska underlaget alltid slammas innan 
spackling med Centro HB#50. Slamma utomhus kan utföras med t ex FK#100 Rapid Vit som tandas ut i ca 3 mm 
skikt och när slamningsskiktet blivit halvhårt/gångbart appliceras Centro HB#50 i anpassad skikttjocklek. 
 
Blandningsförhållande 
Centro HB#50 blandas med 3-3,2 liter kallt rent vatten till 15 kg pulver. Häll först ner kallt, rent vatten i 
blandningskärlet. Blanda med blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp under minst 2 min. 
Brukstid för den färdigblandade massan är ca 20 minuter och det är inte tillåtet att tillsätta mer vatten efter det att 
produkten börjat härda. Vid kalla årstider ska pulvret hålla minst +18C för att angiven torktid ska hållas. 
 
Applicering 
Centro HB#50 kan appliceras med slät spackel. Centro HB# 50 används i skikttjocklek 1-50 mm utan att sjunka. 
Vid tjockare skikt än 50 mm ska produkten läggas i två omgångar i annat fall kan Centro HB#50 drygas ut med  
25 % tvättad sand. Glätta av ytan med ett stålsvärd eller slätspackel. 
Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras med en stålspackel eller annat lämpligt verktyg så 
snart massan blivit gångbar. Gå in på den halvhårda ytan och skär/sickla eller skrapa av eventuella ”ryggar” och 
forma fallet mot t ex brunnen.  
 
Rengöring 
Alla redskap rengörs omedelbart med vatten. 
Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt. 
 
Torktid (vid 20°C, 50 % RF) 
Centro HB#50 ska skyddas mot för snabb uttorkning genom att dörrar och fönster hålls stängda. Undvik korsdrag. 
Före utläggning av Centro HB#50 ska eventuell golvvärme vara avstängd minst 48 timmar innan. Centro HB#50 
är gångbar efter ca 45 minuter och beläggningsbar med keramik efter ca 2 timmar vid +20°C.. Tätskikt eller annan 
tät beläggning kan utföras tidigast efter 3 timmar vid +20°C. 
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Efterbehandling 
Centro XP-Primer spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) kan med fördel appliceras för att minimera risken för 
sprickbildning och kantresning. 
 
Lagring 
Centro HB#50 ska lagras torrt. Bästa användningsegenskaper ca 12 månader från produktionsdatum. 
 
Förpackning 
15 kg säck 
 
Teknisk data 
Färg: grått pulver 
Materialförbrukning: 1,5 kg/m²/mm 
Min tjocklek 1 mm 
Max tjocklek: 50 mm 
Vattenmängd: 1 liter vatten (kallt) /5 kg pulver, 3-3,2 liter till 15 kg HB#50 pulver 
Brukstid: ca 20 minuter 
Gångbar: ca 45 minuter 
Torr för keramiska plattor: ca 2 timmar 
Beläggningsbar med folie/mattor: ca 3 timmar 
 
Arbetshygienteknisk beskrivning 
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och 
hals. Följ alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. 
Miljöanvisning: Återvinning enligt lokal föreskrift. Miljö och Hälsa: Märkning IRRITERANDE Xi. 
Se vidare i Säkerhetsdatablad 

 
Centro kakel & klinker AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande 
underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller andra omständigheter som ligger utanför Centro 
kakel & klinker ABs kontroll, utan endast att produkter och system håller utlovad kvalitet. 
 
Teknikkontakt/Technical contact 
08-58 89 74 99 
teknik@centro.se 
www.proffsbutik.se  
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