
Det breda och exklusiva sortimentet innehåller golv-
produkter anpassade för olika typer av applikationer. 
Detta för att göra arbetet enkelt och för att få till den 
bästa konstruktionen.

Smarta konstruktioner
Casco Floor Expert erbjuder 
ett komplett sortiment för 
golvläggare.

Mer information: 
www.casco.eu/se/casco-floor-expert

For experts from experts



Orderinformation

Namn: VD Fix
Art.nr: 503766
EAN:  7311980142011
Förpackning:  5 l

Namn: PZG
Art.nr: 539410
EAN: 7612895374192
Förpackning:  Rulle: 25 m x 1 m

Namn: MX
Art.nr: 501965
EAN: 7311980141861
Förpackning:  25 kg

Smarta lösningar med Casco Floor Expert

Casco Floor Expert arbetar ständigt med att 

hitta smarta konstruktionslösningar som hjälper 

dig som plattsättare och golvläggare. Målet är 

att hitta de mest tids- och kostnadseffektiva 

lösningarna.

Vi har genomtänkta och hållbara lösningar vid 

både renovering och nyproduktion. Här ger vi 

exempel på en badrumskonstruktion när det

gäller golvspån.

Badrumskonstruktion på
golvspån.

1. Prima med Casco Floor Expert VD Fix som 

är särskilt lämplig för gips- och golvspånskivor. 

VD Fix är färdigblandad och spacklingsbar efter 

endast en timme.

2. Armera med Casco Floor Expert PZG, ett 

tunt, smidigt och lättarbetat armeringsnät utan 

bygghöjd. Du klipper enkelt PZG-nätet med en 

sax när du ska göra plats för rör, brunn och toa-

lett. Nu slipper du köpa armeringsnät i stål som 

förstör din bil, sticker dig i händerna, krånglar 

när du ska klippa samt bygger på höjden i över-

lappen.

3. När golvvärmeslingorna är monterade är det 

dags att gå på med Casco Floor Expert MX, en 

avjämningsmassa lämplig för fallspackling och 

golvvärme.

4. Nu är det klart att installera tätskikt och

keramik eller montera golvmatta.

Smarta konstruktioner för golvläggare och plattsättare

För mer information, besök www.casco.eu/se/casco-floor-expert
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