
Vägglim & spackel
Ta fram det bästa i dina väggar 



Vi har vägglim för alla typer av tapeter 
och andra väggbeklädnader, liksom ett 
stort utbud av väggspackel för allt från 
små reparationer till stora hål och full 
bredspackling. 

Det inkluderar lösningar för utjämning 
av väggplattor - ett utmärkt val för 
kostnadseffektiv renovering av badrum  
och värmebeständiga produkter.

Både lim och spackel finns som färdig-
blandade och pulverlösningar för att på 
bästa sätt passa dina specifika behov.

Det nya Casco Wall-konceptet är ett komplett sortiment av  
vägglim och spackel som täcker många olika användnings- 
områden. Oavsett om du arbetar inom- eller utomhus, i torra 
eller våta utrymmen, så hittar du en idealisk lösning för dina 
specifika behov.

Varför Casco Wall?



CascoSpack Universal

För bredspackling, rollning och små 
reparationer. Extremt lätt att applicera, ger 
en mycket jämn yta, hög fyllningskapacitet, 
liten krympning, mycket bra slipbarhet och 
kort torktid. Ljusgrå. Inomhusbruk.

MultiFill
För reparationer upp till 10 mm på de  
flesta material: trä, tegel, betong, metall, 
masonit, träskiva etc. Krymper inte, lätt  
att applicera, ger en jämn yta, vit.  
För utomhus (övermålad) och inomhus-
bruk.

OneFill Premium
För att reparera hål upp till 50 mm på de 
flesta underlag såsom trä, tegel, betong, 
metall, plåt och spånskiva. Extremt lättvikt, 
krymper inte, lätt att applicera, lätt att 
slipa, möjligt att använda skruv och spik  
på torr kitt, vit. För utomhus (övermålad) 
och inomhusbruk.

CascoSpack S

För spackling av hål och bredspackling av 
mindre områden. Snabbtorkande, mycket 
bra vidhäftning till de flesta byggmaterial, 
vit. Inomhusbruk.

CascoSpack LV

För bredspackling och små reparationer i 
våtrum. Extremt lätt att applicera, ger en 
mycket jämn yta, hög fyllningskapacitet, 
liten krympning, mycket bra slipbarhet och 
kort torktid. Ljusblå. I våtrum samt torra 
rum. Inomhusbruk.

Åtgång 1 liter/m2/mm

Torktid 1-2 tim

Tjocklek Upp till 4 mm

Verktyg Spackelspade, roller

Artikelnr. 563315 / 557674 / 557675

Förpackning 250 ml / 5 l / 10 l

Torktid 1 tim (1 mm)

Tjocklek 10 mm

Verktyg Spackelspade

Artkelnr. 562962

Förpackning 250 ml

Torktid Yttorr ca 30 min

Tjocklek 50 mm

Verktyg Spackelspade

Artikelnr. 563615

Förpackning 500 ml

Torktid 2-4 tim

Tjocklek Upp till 2 mm

Verktyg Spackelspade

Artikelnr. 539089

Förpackning 400 ml

Åtgång 1 liter/m2/mm

Torktid 1-2 tim

Tjocklek Upp till 5 mm

Verktyg Spackelspade

Artikelnr 562813 / 556684 / 543480

Förpackning 250 ml / 5 l / 10 l

Från små sprickor och mindre reparatio-
ner till stora hål och full ytbehandling -  
vi har spackel för ett brett utbud av 
underlag och områden. Välj bara 
produkten som matchar dina specifika 
behov; inom- eller utomhusbruk, 
värme- eller frostbeständighet,  

våt- eller torrum, kort härdningstid eller 
lång monteringstid. Våra färdiga 
pastösa spackel är klump- och damm-
fria, med lång arbetstid. Blir det över, 
kan det sparas för senare - var noga 
med att lagra det under frostfria 
förhållanden.

Oavsett yta kan du lita på våra spackel för ett jämnare arbete.

Spackel
Har du bråttom? Våra pulverbaserade 
spackel torkar snabbt och är lätta att 
justera för användning i olika situatio-
ner. De är frostbeständiga, de kan också 
lagras i kalla miljöer.



Vinyl, glasfiber eller nonwoven? Tunga 
tapeter för våtrum eller tunna med 
känsligt tryck? Applicera lim med 
maskin eller handrolla? Varje tapettyp 
har speciella krav på limmet - och vi har 
den perfekta lösningen.

De flesta av våra vägglim är färdiga, för 
snabb och enkel användning rakt ut ur 
hinken - och man behöver inte oroa sig 
för klumpar. 

Med vårt breda utbud av högpresterande lim har vi täckt alla situationer som kan uppstå.

Vägglim

Premium
För de flesta typer av tunga tapeter, som 
textiltapet, grövre glasfiberväv, kraftig 
nonwoven-tapet, renoveringsduk, kraftig 
vinyltapet, sjögrästapet och fibertapet.  
Bra vidhäftning, lång monteringstid och 
mycket lätt att applicera.

NonWoven
Till nonwoven-tapeter. Kan appliceras 
antingen direkt på väggen eller på tapeten. 
Lätt att applicera, stänker minimalt, mycket 
bra vidhäftning.

WallPro
För fin strukturerad glasfiberväv, vinyltapet 
med pappersbaksida eller texturerade 
tapeter. Bra monteringsklibb och lång 
monteringstid.

Men vi erbjuder också pulverbaserade 
lim som är lätta att lagra och vi har även 
ett konserveringsfritt alternativ för 
känsliga användare.

Åtgång 3-5 m2/l

Monteringstid Upp till 30 min

STB-kod

Verktyg Roller,  pensel eller maskin

Artikelnr. 493499 / 493500 / 493501

Förpackning 1 l / 5 l / 15 l

Åtgång 4 m2/l

Monteringstid Upp till 30 min

STB-kod ▲▲▲
Verktyg Roller,  pensel eller maskin

Artikelnr. 493492 / 493494 / 493495

Förpackning 1 l / 5 l / 15 l

Åtgång 4 m2/l

Monteringstid Upp till 30 min

STB-kod ▲
Verktyg Roller, pensel

Artikelnr. 493466 / 493467 / 493468

Förpackning 1 l / 5 l / 15 l

  ▲▲
▲▲▲



Remover
För att enkelt avlägsna pappers- och 
nonwoven-tapeter. Inget stänk. 1 flaska 
blandas med 5 liter vatten.

Aqua
För montering av tapeter i våtrum som 
glasfiberäv, renoveringsduk och tunna 
vinyltapeter. Också lämplig för icke 
absorberande ytor i torra områden samt 
för tapetbård. Hög vattenbeständighet, bra 
vidhäftning och mycket lätt att applicera.

WallPaper
För papperstapeter och vissa struktur-    
tapeter. Lätt att applicera, bra vidhäftning.

Åtgång 4 m2/l

Monteringstid Upp till 30 min

STB-kod ●
Verktyg Roller,  pensel eller maskin

Artikelnr. 494259

Förpackning 200 gr

Åtgång 200 gr täcker 30 m2

Monteringstid 5-20 min
STB-kod ● ● ●
Verktyg Roller, pensel
Artikelnr. 494257

Förpackning 200 gr

Åtgång 30-50 m2/l

Användninsgstid Upp till 45 min

Verktyg Roller, trasa, spackel

Artikelnr. 568179

Förpackning 1 l

Åtgång 4 m2/l

Monteringstid Upp till 30 min

STB-kod ■
Verktyg Roller,  pensel eller maskin

Artikelnr. 493496 / 493497 / 561128

Förpackning 1 l / 5 l / 15 l

Tapetklister
För papperstapeter. Pulverbaserat lim, 
mycket bra applikationsegenskaper, lång 
monteringstid och bra vidhäftning. 
Innehåller inte konserveringsmedel.

Glutolin special
För vinyltapeter med pappers- eller 
nonwoven-baksidor, kraftiga specialtape-
ter med känsligt tryck eller flerskiktspap-
per i torra utrymmen. Pulverbaserad 
PVAC-förstärkt cellulosamassa, mycket bra 
vidhäftning och lätt att lösa upp.

Åtgång 4-5 m2/l

Monteringstid Upp till 30 min

STB-kod О
Verktyg Roller, pensel

Artikelnr. 494802 / 494806 / 494808

Förpackning 1 l / 5 l / 15 l



CementRapid
För mindre reparationer, reparationer av 
eldstäder, fästbultar och skruvar i väggar 
eller tak. Bra vidhäftning till de flesta typer 
av material: betong, gips, lättbetong, tegel 
mm. Extremt snabbhärdande, värme- och 
frostbeständig, tål tunga belastningar. 
Inom- och utomhus. Mörkgrå.

HusFix
Lagningsspackel för fogar och för full 
bredspackling. Utmärkt vidhäftning mot  
de flesta typer av material; betong, gips, 
lättbetong, tegel, gipsskivor och fiberplatta 
mm. Kan också fungera som ett vatten- 
beständigt väggspackel. Utmärkt fyllnings-
kapacitet, krymper inte, ger en jämn yta, 
flexibel, går att skruva och spika i, gråaktig. 
Inom- och utomhusbruk.

HusFix Rapid
För fyllning av hål/sprickor, mindre repara-
tioner mm på golv, vägg och tak. Bra 
vidhäftning till ytor som betong, gips, lätt- 
betong, tegel, gips- och spånskivor. Kan 
appliceras i tjocka lager utan att orsaka 
krympning. Snabb härdningstid, ger en 
jämn yta, minimal krympning, vit.  
Inom- och utomhusbruk.

WallCraft 

För full ytrenovering av väggar och tak, är 
lämplig på de flesta underlag utan primer. 
Utmärkt vid renovering av badrum då 
produkten kan appliceras direkt på plattor 
utan primer. Ger en mycket jämn yta, lätt att 
slipa, dammreducerad, vit. För torra  
områden samt våtrum. Inomhusbruk.

WallFiller
För panelfogar, hål, reparationer och full 
ytaavjämning av väggar och tak. Rekom-
menderas inte för att fylla vida luckor i 
träbaserade paneler. Ingen krympning,  
lätt att applicera, ger en mycket jämn yta, 
dammreducerad, vit. Inomhusbruk.

Under 2019 lanseras:



Med Casco Wall-koncept kan du räkna med enkla, snabba 
och pålitliga resultat.



Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
order@se.sika.com
www.casco.se ©
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Miljö & Teknisk Guide

   Vid en produkt betyder att den är registrerad i den databasen (uppfyller därmed uppställda krav), eller att produkten är godkänd för applikationsområdet. 

Utvecklingar inom både tapeter 

och lim har gjort det svårare att 

välja rätt lim för en viss tapettyp. 

För att förenkla saker har det 

svenska rådgivande rådet för 

tapetindustrin (STB) skapat ett 

kodningssystem. Du hittar varje 

tapets STB-kod på etiketten och motsvaran-

de koder på alla lämpliga lim, vilket gör det 

enkelt att hitta rätt kombination.

EC1 (EMICODE)/M1: Produkter  markerade med 

EC1/M1 har mycket låga VOC-emissioner.

BASTA´s mål är att fasa ut ämnen med farliga 

kemiska egenskaper från byggbranschen. 

SUNDA HUS är en övergripande lösning för att 

systematisera arbetet med att avveckla farliga 

ämnen i byggnadens livscykel.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN utvärderar och ger 

information om miljöklassificerade produkter 

och påverkar därmed produktutveckling mot  

en bättre miljö.

SVANEN är ett nordiskt officiellt miljömärke i 

syfte att hjälpa konsumenter att välja de bästa 

produkterna ur miljösynpunkt.

MILJÖBYGGNAD är det mest använda 

certifieringssystemet för byggnader i Sverige; 

med fokus på energi, inomhusmiljö och val av 

byggmaterial.

STB-koder för enklare tapetsering 

  ▲▲
▲▲▲

Vägglim

Premium   B          

NonWoven      ▲▲▲    

WallPro    B    ▲    

WallPaper    B    ■ 

Aqua    B     О 

TapetKlister  B    ● 

Glutolin Special  B   ●●●  

Remover NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Väggspackel

CascoSpack Universal       Ljusgrå

CascoSpack LV    B     Ljusblå

CascoSpack S   B   Vit

MultiFill    Vit

OneFill Premium    Vit

HusFix  B      Ljusgrå

HusFix Rapid  B     Vit

WallFiller      Vit

CementRapid  B    Mörkgrå

WallCraft       Vit
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Sika MiljöApp -

ett enkelt sätt att välja 
rätt miljöbedömd produkt


