Rörelsefog mellan fönster-/dörrkarm
Kittning av fönster
Kittning av fönster med elastisk
fogmassa

WindowPutty Fönsterkitt

RoofSeal Takfog

MultiSeal Byggfog

Marin&Teknik Fog&Lim

Heat 1500ºC

WindowSeal Fönsterfog

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande
företag inom byggkemi. Våra forsknings- och
utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya
produkter som förenklar för både proffsanvändaren och för dig som väljer att göra
jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör
när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet
finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.
Läs mer om oss och våra produkter på casco.se

Limning och tätning av olika
material på tak
Tätning runt skorsten - ute
Tätning/limning i krävande miljöer,
t ex båt, bil mm.
Tätning av skruvhål på båt
Fogning av övergång mellan vägg/tak
Rörelsefog i golv av betong, trä mm.
Fogning av natursten och marmor
Rörgenomföringar i golv och väggar
Tätning i våtrum
Tätning, eldfast, för öppen spis,
kamin, runt skorstensrör mm.
Övermålningsbar fog i våtrum

= Utomhusbruk

= Inomhusbruk
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Fogning mellan byggnadselement

FloorSeal Golvfog

ClearSeal Glasklar

AquaSeal Våtrumsfog

Användningsområden

Fogmassor
Högelastiska, med god
vidhäftning för rörelsefogar

SMP-baserade Elastiska fogmassor
Fogmassor baserade på Silyl Modifierad Polymer
(SMP) är högelastiska. Det innebär att de kan töjas
och komprimeras många gånger, utan att fogen
deformeras. Använd primer och bottningslist.

FloorSeal Golvfog

RoofSeal Takfog

För nåtning och fogning runt rörgenomföringar och
övergångar mellan olika material på golv. Fäster
mot de flesta material utan primer.
Betong, natursten och marmor ska primas med
Primer 21. Används tillsammans med bottningslist
när konstruktionen kräver delfogar.

En lim- och tätningsmassa för fogning av takpapp,
takplåt och andra vanligt förekommande material
på tak. Fäster även bra mot material innehållande
asfalt, bitumen samt MS-Polymer.

Fogbredd: 5-30 mm
Skinntid: 45 min.
Härdtid: 2 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1-3 dygn med många
olika olje-/alkydbaserade färger.
Rörelseförmåga: 25%

Fogbredd: 5-15 mm
Skinntid: 1-2 timmar
Härdtid: 2 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger. För olje-/alkydbaserade färger
rekommenderar vi förtestning.
Rörelseförmåga: 20%

AquaSeal Våtrumsfog

Marin&Teknik Fog&Lim

WindowSeal Fönsterfog

För synlig fogning omkring fönster, dörrar, byggelement, och övergång vägg/tak. Bra vidhäftning
till de flesta byggmaterial. Ger en snygg matt yta.
Betong ute bör primas.

Högelastisk lim- och tätningsmassa för krävande
områden på båten, bilen, husvagnen och huset.
Mycket bra åldringsegenskaper samt vidhäftning
till de flesta material. Kan användas både över och
under vattenlinjen. Härdar under vatten. Lätt att
applicera även vid låga temperaturer.

Ett högelastiskt vitt fönsterkitt med mycket lång
livslängd. Bra väder- och åldringsegenskaper.
Mycket bra vidhäftning mot t ex glas, trä,
aluminium, betong, gammalt kitt, grundfärgat
tryckimpregnerat trä.

Fogbredd: 5-30 min.
Skinntid: 30 min.
Härdtid: 2-3 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger
Rörelseförmåga: 20%

Fogbredd: 5-30 mm
Skinntid: 30 min.
Härdtid: 2-3 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1-3 dygn för olje-/alkydbaserade färger. Vi rekommenderar förtestning.
Rörelseförmåga: 25%

Fogbredd: 5-15 mm
Övermålningsbar: Efter 1 dygn. För optimalt
skydd, måla 2 mm in på glaset.
Rörelseförmåga: 20%

ClearSeal Glasklar

MultiSeal Byggfog

Primer 21

Lim- och tätningsmässa för fogning mellan olika
material där en kristallklar fog önskas. Fäster mot
de flesta material utan primer.

För synlig fogning omkring fönster, dörrar, byggelement, och övergång vägg/tak. Bra vidhäftning
till de flesta byggmaterial. Ger en snygg matt yta.
Betong ute bör primas.

Primer 21 används för att förbättra vidhäftningen
och förlänga livslängden på fogmassans funktion.
Används på ytor som kan förväntas bli fuktiga som
t ex betong, tegel och andra porösa material.

Fogbredd: 5-30 mm
Skinntid: 45-90 min.
Härdtid: 2-3 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger
Rörelseförmåga: 20%

Åtgång: 60 löpmeter per 250 ml primer

Fogbredd: 5-25 mm
Skinntid: 10 min.
Härdtid: Ca, 2 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger. För olje-/alkydbaserade färger,
rekommenderar vi förtestning.
Rörelseförmåga: 25%

