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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.

Latex/Akryler
Övermålningsbara
med god vidhäftning

Användningsområden
Fogning av övergång mellan vägg/tak
Tätning av sprickor och håligheter i
väggar och tak

Acrylic Basic
Latexfogmassa för tätning av mindre sprickor
inomhus. Fäster mot de flesta material så som
sten, trä, PVC, betong, gips mm.
Skinntid: 25-30 min.
Härdtid: 1-7 dygn beroende på temperatur,
luftfuktighet och fogdjup.
Övermålningsbar: 1-2 dygn beroende på
temperatur, luftfuktighet eller när ytan är skinntorr.
Rörelseförmåga: 7,5%

Building Acrylic
Akrylfogmassa för tätning av sprickor och smala
fogar inne och ute. Fäster mot torra rena ytor på
de flesta byggnadsmaterial. Bör övermålas vid
applicering utomhus. Fungerar till akustikfogning.
Skinntid: Ca 15 min
Härdtid: 1-7 dygn
Övermålningsbar: Efter 1 timme vid små sprickor
(3-5 mm), upp till en vecka för större sprickor.
Rörelseförmåga: 12,5%

Målarfog
Akrylfogmassa för tätning av sprickor inomhus, runt
dörrar, i byggnadselement, betongvägg, snickerier
mm. Fäster mot de flesta material.
Skinntid: Ca 10 min.
Härdtid: 1-7 dygn beroende på temperatur,
luftfuktighet, fogdjup samt fogbredd.
Övermålningsbar: Ca 5-10 min eller när ytan är skinntorr.
Rörelseförmåga: 12,5%

Tätning av sprickor i trädörrar mm
Tätning av sprickor som ska
övermålas direkt

= Inomhusbruk
= Utomhusbruk

Målarfog

Building
Acrylic

Latex/Akryler används vanligtvis inomhus. Bland
annat till att fylla eventuella ojämnheter eller
sprickor på t ex väggar eller golvlister. Förutom
kompabiliteten med många olika material så är
akrylfogmassor dessutom övermålningsbara.

Acrylic Basic

Plastiska fogmassor - Latex/Akryler

