
De nye gulvspartelmasser kombinerer de bedste 
egenskaber fra gips og cement. Produkterne er 
perfekte, når der er brug for en hurtig og sikker 
udlægning. De kan anvendes på alle underlag og 
HL 10 er belægningsklar efter kun 6 timer*. 

*HL 10 er klar til belægning efter kun 6 timer ved 5 mm lagtykkelse

HL 10 & HL 50
Travl hverdag? Prøv markedets 
hurtigste hybrid gulvspartel-
masser og sæt effektiviteten op!

Se mere: www.casco.dk

For experts from experts
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Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

Blevet overrasket af et kritisk underlag? En tidsplan, der allerede skrider?
Sørg for at have HL 10 eller HL 50 med i bilen - altid! (De har alligevel en hold-
barhed på hele 12 mdr.) Med dem ved hånden er du klar til at arbejde med 
det samme, da de går på stort set alle underlag. De er designet til at modstå        
klimatiske forhold - hærdeprocessen er virkelig stabil. Hælder du 5 mm på, så 
er der klar til belægning efter kun 6 timer, men skal du op i 10 mm, må du ven-

te 12 timer , og ved hele 50 mm er tørretiden 48 timer. Uanset hvad, så opnår 

du markedets hurtigste tørretid på en hybrid gulvspartelmasse.  

START



Den hurtigste hybrid gulvspartelmasse 
Hybrid gulvspartelmasse, der udlægges i 
lagtykkelser fra 1-10 mm. Produktet er en 
kombination af gips og cement, og 
resultatet er en gulvspartelmasse med de 
bedste egenskaber fra begge verdener, og 
så er den tilmed støvreduceret. Med HL 10 
kan du nøjes med ét produkt, da den kan gå 
på alle typer undergulv, og de fleste typer 
belægning kan monteres efter kun ca. 6 
timer, og lagtykkelser på 10 mm tørrer på 
blot 12 timer! Du får her et produkt der har 
markedets hurtigste tørretid,  har en virkelig 
stabil hærdeproces og der bygges hurtigt 
styrke op. Produktet kan anvendes direkte 
på kritiske underlag, og en pose har hele 12 
måneders holdbarhed, så det er en sikker 
vinder at have med i bilen. 

Forbrug: 1,6 kg/m2/mm                                                           
Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 6 timer ved 5 mm, ca. 12 timer 
ved 10 mm                                                                              
Emballagestørrelse: 25 kg

Gulvspartelmasse af gips og cement 
Hybrid gulvspartelmasse, der udlægges i 
lagtykkelser fra 3-50 mm. Produktet er en 
kombination af gips og cement, og 
resultatet er en gulvspartelmasse med de 
bedste egenskaber fra begge verdener.     
HL 50 har mange af de samme egenskaber 
som HL 10, men HL 50 går helt op i 50 mm, 
og er specielt velegnet til opgaver, hvor der 
anvendes pumpemaskine. Produktet har en 
meget stabil hærdeproces, og man opnår et 
flot resultat uden revner, selv ved høje 
lagtykkelser. Produkt bygger hurtigt styrke 
op, og kan anvendes direkte på kritiske 
underlag. Holdbarheden på en pose er 12 
måneder, så man kan med roligt have HL 50 
på lager - den kan bruges til langt det 
meste.

Forbrug: 1,8 kg/m2/mm                                                           
Lagtykkelse: 3-50 mm 
Gangbar: Ca. 2-3 timer 
Belægningsklar: Ca. 48 timer ved 50 mm                                                                              
Emballagestørrelse: 25 kg

HL 50HL 10

Vandbaseret dispersionsprimer 
VD er en vandbaseret dispersionsprimer, 
der anvendes på sugende underlag inden 
spartling med gips- eller cementbasere-
de Casco Floor Expert gulvspartelmas-
ser. Primning udføres for at opnå et ensartet 
sugende underlag. Kan også anvendes til 
svumning. Skal altid fortyndes.  

Forbrug: Ca. 40-100 g/ m2                                                     
Forbrug - fortyndet 1:3: ca. 20 m2 / kg 
Tørretid: Forbedret vedhæftning og reduceret 
sugeevne efter ca. 30 min. og fugtbeskyttende efter 
24 timer                                                                                   
Emballagestørrelse: 1 kg, 5 kg og 10  kg

VD

Vandbaseret, specialprimer - klar til brug  
VD Super er en færdigoprørt dispersionspri-
mer, der anvendes til tætte underlag inden 
spartling med cement- og gipsbaserede 
spartelmasser.  Primning udføres for at 
forbedre vedhæftningen. VD Super hæfter 
på glatte flader og velegner sig også til 
gamle overfladebelægninger af vinyl, 
gummi, linoleum eller epoxymaling (ikke 
polyolefin eller PU).

Forbrug: Ca. 125 g/m2 
Tørretid: Ca. 30 minutter - 2 timer                                         
Emballagestørrelse: 5  kg

VD Super

Primer der går op til 96 % restbyggefugt  
Færdigblandet fugt- og alkalispærrende 
primer, der anvendes på beton med op til 96 
% RF (ved 2 påføringer). Primeren behøver 
ikke slibes mellem lagene, så der er sparet 
en arbejdsgang og sammen med den korte 
tørretid, betyder det at der kan spartles og 
primes samme dag.

Forbrug: Ca. 0,3 l/m2 
Tørretid: Ca. 15 - 30 minutter                                          
Emballagestørrelse: 10 l

VD Moisture Block

Innovative hybrid gulvspartelmasser giver dig..

• En væsentlig reduceret arbejdsproces pga. den ekstrem hurtige tørretid

• En ventetid på 6 timer ved 5 mm og kun 12 timer ved hele 10 mm 

• Et produkt, der hurtigt bygger styrke op

• En stabil hærdeproces, da produkterne er designet til ikke at lade sig påvirke af de klimatiske forhold

• Et resultat, der ikke revner, selv ved tykke lag

• Produkter der er godkendt til Svanemærket byggeri og er EC1plusR certificerede

HL 10 og HL 50 er baseret på en teknologi, der hedder Hybrid Active Dry, og er en kombination af gips 

og cement, hvor man har arbejdet hen imod at få de bedste egenskaber kombineret i ét og samme 

produkt.  Resultatet er produkter der er anvendelige til langt de fleste typer opgaver, og bør derfor 

være fast inventar i bilen. Ikke flere overraskelser, og ikke flere køreture efter et andet produkt  - med 

disse makkere ved hånden, så er du godt sikret. 
Multiaxialt armeringsnet af glasfiber 
RENOTEX er et multiaxialt armeringsnet, 
der optager spændinger i alle retninger. 
Et godt valg til forbedring af svage 
gulvkonstruktioner. 

Emballagestørrelse: 1,20 x 42 m 

Kantbånd  
Moderne og gennemtænkt kantbånd, der 
anvendes som kantbånd ved udlægning 
af gulvspartelmasse. RS 50 placeres i 
vinklen mellem gulv og væg ved at 
knække den på midten. Den side der 
monteres på gulvet, er forsynet med lim, 
hvilket gør den nem at montere og nem 
at skære af i højden ved væggen. 

Tykkelse: 5 mm                                                                      

Emballagestørrelse: 50 mm høj x 20 m  

RENOTEX  RS 50  

Komplimenterende produkter

Med vores nye primer 

VD Moisture Block 

kan der primes og 

spartles samme dag!


