
B&J spartelprodukter





B&J SPARTELSERIE

B&J spartel for kvalitet, som konstant bliver optimeret i samarbejde 
med voes kunder.

Vi har to komplette serier af spartelmasser, så det er nemt at 
udføre godt spartelarbejde med kvalitetsprodukter fra Beck & 
Jørgensen.

118 Serien
Professionel let spartel til indendørs spartling i tørre rum. Produktet 
findes som Hånd- rulle- og sprøjtespartel.
Til plet- og fuldspartling, samt opsætning af armeringsstrimler. 
Allroundspartel til loft og væg af beton, letbeton, puds eller 
gipskartonplader.

• Allround spartel

• Hånd- rulle- og sprøjtespartel

• Kulør lys grå

• Nordisk Miljømærke Svanen

• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963

119 Serien
Professionel let grov rundspartel, som er særdeles velegnet til 
grundspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds eller tegl.
Anvendes indendørs i tørre rum. Til plet- eller fuldspartling på 
loft og væg af beton, letbeton, puds, hvor der kræves en jævn 
overflade.

• Høj fylde
• Hånd- rulle- og sprøjtespartel
• Minimalt svind
• Lav vægtfylde
• Kulør grå

Sandspartel klar til brug



718 Medium Håndspartel
Let medium spartel til indendørs spartling i tørre rum. Til plet- og 
fuldspartling, samt opsætning af armeringsstrimler. Allroundspartel til 
loft og væg af beton, letbeton, puds eller gipskartonplader.

• Allround spartel
• Kulør lys grå
• Nordisk Miljømærke Svanen
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963

719 Grov Håndspartel
Let grov bygningsspartel som er særdeles velegnet til grundspartling 
på loft og væg af beton, letbeton, puds eller tegl.
Anvendes indendørs i tørre rum. Til plet- eller fuldspartling på loft og 
væg af beton, letbeton, puds, hvor der kræves en jævn overflade.

• Høj fylde
• Minimalt svind
• Lav vægtfylde
• Kulør grå

735 Vådrumsspartel
Fugtstabil sandspartelmasse. Anvendes indendørs til plet- og 
fuldspartling af gipskartonplader, puds og beton især i vådrum. 
Vådrumsspartel 735 indgår i Beck & Jørgensen A/S 
vådrumsprogram.

• Vådrumsspartel
• Fugtstabil
• God vedhæftning
• Kulør blå grå 
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963

3031008 Matador Feinputz
Brugsklar spartelmasse til anvendelse i tørre rum. Benyttes på puds, 
beton, letbeton og tidligere malede overflader.

• Fri for konserveringsmidler
• Klar til brug
• Nem at slibe
• Silikat baseret
• Kulør Naturhvid



310240 Dalapro Joint
Dalapro Joint er en færdigblandet lys grå håndspartelmasse til 
spartling til gipspladesamlinger. Spartlens unikke egenskaber gør at 
papirstrimlen armerer gipssamlingen helt perfekt. Spartelmassen er 
velegnet til ilægning af papirstrimler i henhold til de krav, der angives 
i standarden EN 13963.

• God klæbeeffekt
• Minimalt svind
• Kulør beige
• Nordisk Miljømærke Svanen
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963

310251 Dalapro Roll Nova
310253 Dalapro Nova
Dalapro Nova er en færdigblandet allroundspartelmasse. Denne 
håndspartelmasse har god fyldeevne, og den smidige konsistens 
gør den let at bearbejde. Egnet til pletspartling, samlinger og 
bredspartling. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og 
renovering. Grå. Svanemærket.

• Allround spartel
• Hånd- og rullespartel
• Kulør lys grå
• Nordisk Miljømærke Svanen
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963

310252 Dalapro Roll Max
310255 Dalapro Lightning Max
310259 Dalapro Max
Dalapro Max er en færdigblandet, svanemærket grå rullespartel med 
høj fyldeevne egnet til normalt forekommende underlag som vægge 
og lofter indendørs, f.eks. gips, beton og træ.

• Høj fylde
• Hånd- rulle- og sprøjtespartel
• Minimalt svind
• Lav vægtfylde
• Kulør grå



310250 Dalapro Facade
Dalapro Facade er en færdigblandet håndspartelmasse til mindre 
reparationer udendørs på mineralske underlag samt vægge og lofter.. 

• Klar til brug
• Til pletspartling på facader
• Kulør grå
• Skal overmales
• Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824

310260 Fibergipsspartel 630
spartling af fibergipsplader med forsænkede spartelkanter. 
Fibergipsspartel 630 er CE-godkendt til spartling af 
gipspladesamlinger i henhold til EN-13963. Produktet er anbefalet af 
Fermacell.

• Udviklet til Fibergipsplader
• Alternativt til fuldspartling
• Håndspartel
• Kulør beige
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963
• Indeklimamærket i henhold til M1

310275 Fibergipsspartel Pro Plus 639
Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til sprøjte- og 
rullepåført spartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, 
gipsplader, fibergips m.m. Produktet velegnet til fuldspartling på 
tætte underlag og reducerer risikoen for bobler ved spartling. 
Ved spartling på fibergips påvirker spartlen pladerne mindre end 
almindelig sprøjtespartel. Produktet giver et perfekt spartelresultat 
med minimalt slibearbejde. Pro Plus 639 er CE-godkendt til spartling 
af gipspladesamlinger i henhold til EN-13963. Produktet er anbefalet 
af Fermacell.

• Velegnet til fibergipsplader
• Kan benyttes til fuldspartling
• Sprøjte- og rullespartel
• Lagtykkelse 1,5 mm på fibergips, på øvrige mat. op til 4 mm
• Kulør grå
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963



310271 Knauf Fill & Finish Light
En avanceret universalspartelmasse fra Knauf, som er tilpasset til alle 
typer spartling. Fill & Finish Light giver optimale resultater med Knauf 
Ultra Board®. Derfor anbefaler vi, at du altid anvender Fill & Finish 
Light, når du spartler Ultra Board.

• Brugsklar
• Universalspartel
• God fylde
• Kulør hvid
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963

310263 Knauf Fill & Finish Tinted
En avanceret universalspartelmasse fra Knauf, som er tilpasset 
til alle typer spartling. Nuancen ændres ved slibning, hvilket øger 
sikkerheden for et godt resultat. Benyt Fill & Finish Light Tinted og 
bliv guidet til et flot og jævnt resultat

• Brugsklar
• Universalspartel
• God fylde
• Kulør gul
• Skifter nuance ved slibning
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963

310231 Knauf Easy Filler Tool
Med Green Line Easy Filler Light Hand og Tool færdigblandet 
spartelmasse udføres spartling af samlinger og fuldspartling 
med professionelt resultat. En spartelmasse med mange 
anvendelsesmuligheder

• Brugsklar
• Universalspartel
• Kan benyttes i bazooka
• God fylde
• Kulør 
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963



240335 Beck Filler
Anvendes til udfyldning af revner og huller i vægge af puds, beton 
samt almindeligt spartelarbejde indendørs. Beck-Filler er søm- og 
skruefast.

• Gipsbaseret
• Nem opblanding
• Gode arbejdsegenskaber
• Kan anvendes i 1 time
• Nem at slibe
• Søm og skruefast

310273 Caparol ArmaReno
Kalk/cementbaseret diffusionsåben spartelmasse, der er tilsat 
dispersion for at sikrer god vedhæftning. ArmaReno kan benyttes 
med armeringsnet.

• Kalk/cementbaseret
• Facadespartel
• Kulør naturhvid
• Diffusionsåben 
• Maksimal kornstørrelse 1 mm
• Kan ilægges armeringsnet

310264 Knauf Rotband
Velegnet som indvendig et-lags væg- og loftspuds på almindelige 
pudsunderlag eller på vanskelige pudsunderlag, der er forbehandlet 
med Knauf Betokontakt eller Knauf Primer. Pudsen har en særdeles 
høj klæbeevne og kan påføres i ét lag fra 5 til 50 mm.

• Gipsbaseret
• Nem opblanding
• Gode arbejdsegenskaber
• Kan glittes
• Lagtykkelse fra 5-50 mm
• Søm og skruefast

Pulverspartel



310272 Knauf Goldband
Medium / grov gipspuds til indvendig pudsning af vægge og lofter i 
hoteller, skoler, kontorer- og boligbyggeri.
Velegnet som indvendig et-lags væg- og loftspuds på almindelige 
pudsunderlag, der er forbehandlet med Knauf Betokontakt eller Knauf 
Primer. Pudsen klæber godt og kan påføres i ét lag fra 8 til 50 mm.

• Gipsbaseret
• Nem opblanding
• Gode arbejdsegenskaber
• Kan glittes
• Lagtykkelse fra 8-50 mm
• Søm og skruefast

240642 Dalapro DM 20
Dalapro DM20 er et hvidt pulverprodukt specielt til reparation og fin 
spartling egnet til normalt forekommende underlag til vægge og lofter 
indendørs. Pulveret er meget let at blande til en smidig konsistens, 
og har en kort åbningstid på ca. 20 min til bearbejdning og er let 
at spartle med i både tykke og tynde lag, 1-50 mm. Produktet er 
velegnet i renovering og nybyggeri.

• Gipsbaseret
• Nem opblanding
• Kulør hvid 
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963
• Bearbejdningstid 20 min
• Lagtykkelse 1-50 mm
• Synker ikke

240641 Dalapro DM 60
Dalapro DM60 er et hvidt pulverprodukt specielt til reparation og 
fi nspartling egnet til normalt forekommende underlag til vægge 
og lofter indendørs. Pulveret er meget let at blande til en smidig 
konsistens, og har en ideel åbningstid på ca. 60 min til bearbejdning 
og er let at spartle med i både tykke og tynde lag, 1-30 mm. 
Produktet er velegnet i renovering og nybyggeri.

• Gipsbaseret
• Nem opblanding
• Kulør hvid
• Godkendt til spartelstrimler efter EN-13963
• Bearbejdningstid 20 min
• Lagtykkelse 1-50 mm
• Synker ikke



240201 Ardex 828
Hurtigtørrende spartelmasse som kan benyttes fra 0-50 mm i en 
arbejdsgang

• Gipsbaseret
• Kan benyttes i ca. 30 min.
• Vægge og lofter inde
• Overmales når spartelmassen er tør
• Ingen grunding, selv på sugende underlag
• Lagtykkelse fra 0-50 mm
• Synker ikke
• Revner ikke
• Kan bruges til spartelstrimler
• Hvid
• 5 kg

240202 Ardex F5 Fiberarmeret facadespartel
Hurtigtørrende fiberarmeret facadespartel med fortrinlig 
vedhæftning

• Cementbaseret
• Kulør grå
• Fiberarmeret
• Benyttes ude og inde
• Hæfter på selv glatte fliser
• Bearbejdningstid 30 min

240203 Ardex R4 Rapid Hurtigspartel
Hurtigtørrende hvid cementbaseret spartel til diverse underlag som 
lofter, vægge og gulve.

• Cementbaseret
• Kulør hvid
• Bearbejdningstid ca. 15 min.
• Benyttes på vægge, lofter og gulve
• Lagtykkelse fre 0-10 mm
• Meget fleksibel



240453 PolyFiller Rutex Filler
Savsmuldstapet Rutexfiller er til reparation af mindre huller og 
ridser i savsmuldstapet. Rutexfiller er klar til brug og er skrue-, 
søm og borefast. Rutexfiller kan overmales efter ca.4 timer.

• Hvid
• Til mindre huller og revner i Rutex
• Overmales efter ca. 4 timer
• Søm- og skruefast

210218 PolyFilla Letvægtsfiller
Ekstra Fin Letvægtsfiller til reparation og fyldning af små og store 
huller og revner op til 5 cm pr. påføring. Ekstra Fin letvægtsfiller 
giver en meget glat overflade, uden behov for efterslibning.

• Klar til brug
• Synker og revner ikke
• Let at slibe
• Kan overmales med de fleste typer maling

21021 B&J  Letvægtsfiller
Acrylbaseret letvægtsfiller til mindre huller og revner på vægge 
lofter og træværk i tørre rum. Synker og revner ikke, har gode 
slibeegenskaber og kan overmales med de fleste typer maling.

• Klar til brug
• Synker og revner ikke
• Let at slibe
• Kan overmales med de fleste typer maling

210222 Universalspartel 631
Fyldig og fugtstabil spartelmasse baseret på urethanalkyd. 
Anvendes til pletspartling på inden- og udendørs grundet metal 
samt indendørs på velgrundet træ. Kan ligeledes anvendes til 
pletspartling af mindre huller og partier på velgrundet udendørs 
træværk.

• Klar til brug
• Urethanspartel
• Fugtsstabil
• Benyttes på træ og metal
• Ude- og indendørs

Filler klar til brug



240452 Filler Extra 619
Filler Extra 619 er en færdigblandet acrylspartelmasse, specielt 
udviklet til dybe huller (op til 20 mm). Filleren er fugtbestandig og 
særdeles hurtig hærdende. Filleren Extra 619 er forstærket med 
cellulosefibre, hvilket øger vedhæftningen og styrken og sikrer 
minimalt svind. Anvendes til udfyldning af huller og revner i træ, 
gips, murværk, puds og beton. Filler Extra 619 er søm og skruefast 
og overmalbar.

• Klar til brug
• Fugtbestanding
• Til dybe huller op til 20 mm
• Hurtig hærdene
• Søm og skruefast

7251004 - 7251005 Finspartel 615
Acrylbaseret finspartelmasse til indendørs brug. Spartelmassen 
anvendes til opfyldning af mindre revner og sprækker i træ, 
spånplade, puds og beton .

• Acrylspartel
• Til revner og sprækker og bredspartling
• God fylde
• Finkornet
• Hurtig tørring
• Nem at slibe

240450 Acryl filler standard
Filler Standard 618 er en færdigblandet acrylspartelmasse med 
cellulosefibre, der forbedrer vedhæftning og styrke, og giver 
minimalt svind. Kan påføres op til 5 mm ad gangen. Anvendes 
til udfyldning af huller og revner i træ, gips, murværk, puds og 
beton. Filler Standard 618 er søm og skruefast, hurtigtørrende og 
overmalbar.

• Acrylspartel



240645 - 240646 Dalapro Woodfinish
Dalapro Wood Finish er en færdigblandet ekstra finkornet hvid 
håndspartelmasse til trækonstruktioner Anvend Dalapro Wood 
Finish ved spartling af karme, døre og låger.

• Plastspartel
• Finkornet
• Kulør hvid
• Indendørs 
• træværk

302002 Caparol Cap-Elast
Plastoelastisk reparations- og spartelmasse til reparation af revner 
i puds, tegl og beton.

• Klar til brug
• Vandbaseret
• Benuýttes udendørs
• Kulør grå
• Fleksibel
• Til mineralske facader

240204 Ardex RF Acrylspartel
Felxibel letvægtsspartelmasse som kan benyttes ude og inde. Kan 
benyttes op til 12 mm uden at revne.

• Acryl spartel
• Ingen svind
• Til inden- og udendørs brug
• 5% flexibel
• Op til 12 mm
• Kan slibes
• Kan overmales
• Letvægtspatron 
• Hvid



Fugemasser

220020 B&J Acryluge
Elastisk fugemasse til fugning omkring vinduer, døre, 
bygningselementer m.m. Kan endvidere anvendes til tætning af 
sprækker i beton, puds, træ etc. Har en god vedhæftning til beton, 
tegl, puds, træ mv. Produktet kan benyttes ude og indendørs, men 
bør overmales ved udendørs brug

• Acrylfugemasse
• Kulør hvid
• Elasticitet på 15%
• God vedhæftning
• Kan benyttes udendørs, hvis overmales

220022 B&J Malerfuge
Elastisk fugemasse til fugning omkring vinduer, døre, 
bygningselementer m.m. Kan endvidere anvendes til tætning af 
sprækker i beton, puds, træ etc. Har en god vedhæftning til beton, 
tegl, puds, træ mv. Produktet kan benyttes ude og indendørs, men 
bør overmales ved udendørs brug.

• Acrylfugemasse.
• Kulør NCS S 0500N
• Elasticitet på 15%
• God vedhæftning
• Kan benyttes udendørs, hvis overmales

220023 B&J Mesterfuge
Svanemærket fugemasse til fugning omkring vinduer, døre, 
bygningselementer m.m. Kan endvidere anvendes til tætning af 
sprækker i beton, puds, træ etc. Har en god vedhæftning til beton, 
tegl, puds, træ mv.

• Acrylfugemasse
• Kulør NCS S 0500N
• Elasticitet på 10%
• God vedhæftning
• Svanemærket
• Indeklimaklasse M1



220024 B&J MS fuge
1-komponent modificeret polymerfugemassse, som kombinerer de 
bedste egenskaber fra silikone og polyurethanfugemasser.

• 1K polymer
• Hvid
• God vedhæftning
• Elasticitet på 20%
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