
Ett smartare val för dig 
med höga krav

Fogmassa
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Hållbara val 
– I hela vårt utbud

Vi letar ständigt efter bättre, mer hållbara råvaror så-
väl som produktionsmetoder. Det gör att du som an-
vändare kan känna dig trygg i att du använder sjysta 
produkter. Framtagna för att ha så liten påverkan på 
miljön som möjligt.

På Casco försöker vi löpande undersöka, förbättra 
och inte sällan uppgradera till mer miljöanpassade 
råvaror. Utan att göra avkall på våra produkters höga 
kvalitet. Våra miljö- och kvalitetsledningssystem är 
certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001-standard.

När du väljer en produkt från oss så har du gjort ett 
klokt val. Du får nämligen marknadens bästa produkt, 
både ur miljö- och kvalitetssynpunkt. I slutändan 
handlar det om att alla drar sitt strå till stacken. Vi 
hoppas att du vill hjälpa oss att bli ännu bättre. Både 
ur miljö- och produktsynpunkt. 

Innehåll

Fogmassor – Bra att veta  ........................4

Plastiska fogmassor  ..................................6

Elastiska fogmassor, SMP-baserade  ...8

Elastiska fogmassor, silikon  ................. 12

Fogskum övrigt ......................................... 14

CE-märkning  .............................................. 14

Fogskum ...................................................... 16

Guide fogmassa och fogskum  ............ 18 

Verktyg och tillbehör  .............................. 19 

Kontakt  ........................................................ 20

Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara  
produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare 
och roligare. Marknaden utvecklas, konstant, och vi 
med den. Låt oss berätta mer. 
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För att fogen ska kunna röra sig optimalt ska den 
endast vidhäfta till två ytor (väggarna i fogen). För 
att åstadkomma det lägger man en bottningslist 
så att fogmassan inte vidhäftar i botten på fogen. 
Vid tätning används inte bottningslist, men vid 
fogning rekommenderar vi det alltid.

Hur materialet rör sig över tid
Fogmassan ska kunna ta upp de variationer i 
fogens bredd som följer av temperatur- och 
fuktvariationer. Fogmassan måste klara  
upprepade deformationer under lång tid utan att 
spricka eller på annat sätt skadas.

Varför använda primer?
Primer används för att förbättra underlagets och 
fogmassans vidhäftningsförmåga. Betong är 
starkt alkaliskt. Alkalisk fukt bryter ner de flesta 
fogmassorna. Nedbrytningen sker långsamt och 
resultatet blir vidhäftningsbrott i fogen. Primern 
hindrar att den alkaliska fukten når fogmassans 
yta och bryter ner den.

Fogmassa – Bra att veta

Tabell åtgång fogmassa 

Fogbredd
(mm)

Fogdjup
(mm)

Löpmeter per 
300 ml patron

Löpmeter per 
600 ml patron 

6 4 8,3 16,6
8 6 6,3 12,6

10 7 4,3 8,6
15 8 2,5 5,0
20 9 1,7 3,4

25 9 1,3 2,6
30 15 1,0 2,0

Tätning eller fogning - Vad är skillnaden?
Tätning görs för att ”snygga till” oplanerade, 
uppkomna sprickor i materialytor t.ex. vid tätning 
av sprickor som har uppkommit i dörrar, väggar 
och tak.

Vad används 
fogmassor till?

Elastiska och plastiska fogmassor 
En elastisk fogmassa t.ex. SMP och silikon är som 
gummi, den töjer sig eller trycks ihop efter de 
rörelser som uppkommer i fogen på grund av 
skiftningar i omkringliggande material. En elastisk 
fogmassa återgår alltid till sin ursprungliga form. 
En plastisk fogmassa däremot,  t.ex. akryl- 
fogmassa är hårdare och återgår inte till sin  
ursprungliga form, utan förblir uttänjd.

Med eller utan bottningslist
Innan du applicerar fogmassan bör du kontrollera 
om fogen behöver bottnas med en bottningslist. 
Generell tumregel är att fogdjupet bör vara cirka 
50% av fogbredden.  

Det är skillnad mellan tätning och fogning. Det och på vilket sätt 
du ska använda bottningslist och primer finner du information 
om här.

En planerad fog kan t.ex. 
täta mot:
1. Rörelse
2. Fukt/Vatten
3. Värme/Kyla
4. Brand- och Rökgaser
5. Luft/Kallras
6. Ljud/Akustik
7. Ljus/Solljus
8. Smuts och partiklar

KontaktytaKontaktyta 

Bottningslist

Fogmassa

 januari juli januari
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Elastiskt tätande lim
Fogen tar upp rörelser i materialet. 

Används med fördel vid limning av 

material som rör sig olika.

Exempel på produkter: SuperFix och 

XtremFix.

Fogmassa och elastiskt lim

Fogar som utsätts för rörelser, t.ex. 

genom rörgenomföringar, nåtning av 

golv eller övergång mellan trä och 

keramik.  

Exempel på produkter: FloorSeal/

Golvfog, Marin & Teknik/Fog & Lim.

Fogning av fasader
För fogar som utsätts för mycket stora 

rörelser. T.ex. fasad- och betong- 

element utomhus

Exempel på produkt: Fasadfog S20.

Byggfog
För fogar som utsätts för relativt stora 

rörelser. T.ex. övergång mellan trä och 

stenmaterial utomhus, dörr- och 

fönsterkarmar.

Exempel på produkt: MultiSeal/

Byggfog.

Lim

Fog

Ska jag limma eller foga?

Hårdheten på fogmassan mäts i enheten Shore, i skala  

0-100. Ju lägre shoretal en fogmassa har desto mjukare och 

mer elastisk är produkten. Vatten har t.ex. ett Shore-tal på 0 

och en sten har ett shoretal på 100. Generellt kan man säga 

att lim har ett shoretal över 50 och fogmassor har ett shoretal 

under 50. 
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Plastiska fogmassor - Akryler
Akryler används vanligtvis inomhus. Bland annat till att fylla eventuella ojämn-
heter eller sprickor på t.ex. väggar eller golvlister. Förutom kompabiliteten med 
många olika material så är akrylfogmassor dessutom övermålningsbara. 

Den största styrkan hos akrylfogmassor 
är att de är övermålningsbara. Våra 
produkter Målarfog och Building Acrylic 
kan övermålas med så gott som 
samtliga färger efter mycket kort tid.

Akrylfogmassor innehåller vatten vilket 
innebär att de krymper litegrann.

Vid tätning utomhus bör fogen skyddas 
mot fukt tills det att den har torkat. 
Annars finns en risk att den skadas. 

Vidhäftningen är bra mot de flesta 
material. De vanligaste anvädningsom-
rådena är t.ex. tätning av sprickor i och 
runt dörrar, väggar och lister med fler. 
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Artikelnr. Färg NCS kod Förpackning EAN kod
3914 46210 White 0502-Y 12 x 300 ml 7311980108628

Akrylfogmassa för tätning av sprickor inomhus, 

runt dörrar, i byggnadselement, betongvägg, 

spegeldörrar, snickerier m.fl. Fäster mot de 

flesta material.

Fogbredd: Max. 3 mm.

Skinntid: Ca. 10 min. 

Härdtid: 1–7 dagar beroende på temperatur, 

luftfuktighet, fogdjup samt fogbredd.

Övermålningsbar: Ca. 5-10 min eller när ytan 

är skinntorr.

Rörelseförmåga: 12.5%.

Arbetstemperatur: +10°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -30°C – +70°C.

Lagringstid: Ca. 2 år (ej öppnad förpackning). 

Förvaras svalt och frostfritt.

Akrylfogmassa för tätning av sprickor och 

smala fogar inne och ute, t.ex. dörrar, i 

byggnadselement, betongvägg, snickerier m.fl. 

Fäster mot torra rena ytor på de flesta 

byggnadsmaterial. Bör övermålas vid 

applicering utomhus.

Fogbredd: 4–30 mm. 

Skinntid: Ca. 15 min. 

Härdtid: 1–7 dagar. 

Övermålningsbar: Efter 1 timme vid små 

sprickor (3–5 mm), upp till en vecka för större 

sprickor.

Rörelseförmåga: 12.5%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -30°C – +70°C.

Lagringstid: Ca. 2 år (ej öppnad förpackning). 

Förvaras svalt och frostfritt.

Latexfogmassa för tätning av mindre sprickor 

inomhus. Fäster mot de flesta material så som 

sten, trä, PVC, betong, gips m.fl. 

Skinntid: 25–30 min. 

Härdtid: 1–7 dagar beroende på temperatur, 

luftfuktighet, fogdjup.

Övermålningsbar: 1–2 dagar beroende på 

temperatur, luftfuktighet eller när ytan är 

skinntorr.

Rörelseförmåga: 7.5%.

Arbetstemperatur: +10°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -30°C – +70°C.

Lagringstid: Ca. 2 år (ej öppnad förpackning). 

Förvara svalt och frostfritt.

Malerfug/Målarfog

Building Acrylic

Plastiska akrylfogmassor

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
3912 46110 – – 12 x 300 ml 7311980133347
3912 49110 – – 12 x 600 ml 7311980133354

Artikel nr. Färg NCS kod Förpackning EAN kod
3920 46110 White 0502-Y 12 x 300 ml 7311980100479
3921 46110 Brown 6020-Y70R 12 x 300 ml 7311980100509
3922 46110 Grey 3502-Y 12 x 300 ml 7311980100516
3923 46110 Black 8505-R80B 12 x 300 ml 7311980100547
3925 46110 Beige 2020-Y30R 12 x 300 ml 7311980101483
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Acrylic Basic
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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.

SMP-baserade fogmassor kan använ-
das både inom- och utomhus. Produk-
terna har väldigt god vidhäftning mot 
de flesta byggmaterial på marknaden. 
SMP-baserade elastiska fogmassor 
rekommenderas ofta för dess höga 
väder- och vattenbeständighet. 
Det gör att du får ut 100 % av din 

produkt, i och med att krympningen är 
obefintlig. De är dessutom miljöanpas-
sade och innehåller inga lösningsme-
del, är övermålningsbara med många 
olika sorters lack, olja och färger. 
Fogmassorna är fukthärdande vilket 
innebär att de härdar med hjälp av fukt 
i luft och material.

Generellt kan man säga att vidhäftning-
en är mycket god mot de flesta 
byggmaterial. Betong utomhus kräver 
primer för att undvika att fogmassorna 
försämras.
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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. 

Fogbredd: 5–30 mm. 

Skinntid: 45–90 min. 

Härdtid: 2–3 mm per dygn. 

Övermålningsbar: Efter 1 dygn med  

vattenbaserade färger.

Rörelseförmåga: 20%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +90°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning), eller 18 månader (600 ml påse). 

Förvara svalt och frostfritt.

Högelastisk fogmassa för all utvändig fogning i 

fasad, mellan betongelement runt dörrar och 

fönster och andra väggfogar utomhus som 

utsätts för stora rörelser. Fäster mot de flesta 

material utan primer. Har mycket bra väder- 

och åldringsbeständighet. Används tillsam-

mans med bottningslist. Obs! Betong som 

utsätts för fukt ska primas med Primer 21. 

Fogbredd: 5–30 mm. 

Skinntid: Ca. 60 min. 

Härdtid: 2 mm per dygn. 

Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vatten- 

baserade färger. För oije/alkyd-färger 

rekommenderar vi att du utför ett förtest.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperatursbeständighet: -40°C – +90°C.

Lagringstid: Ca. 18 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

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.

Åtgång: Ca. 60 löpmeter per 250 ml primer. 

Appliceras med pensel. 

Arbetstemperatur: Ner till +5°C. 

MultiSeal/Byggfog

Fasadfog S20

Primer 21

SMP-baserade elastiska fogmassor 
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Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
4011 49110 White 0502-Y 12 x 600 ml 7311980111765
4012 49110 Grey 2502-G 12 x 600 ml 7311980111772
4013 49110 Dark grey 4502-B 12 x 600 ml 7311980111833
4015 49110 White grey 1002-Y 12 x 600 ml 7311980118474

Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3978 39110 6 x 250 ml 7311980141625
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Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
4021 46140 White 0502-Y 12 x 300 ml 7311980132012
4021 49110 White 0502-Y 12 x 600 ml 7311980132135
4022 46140 Light grey 2000-N 12 x 300 ml 7311980132029
4022 49110 Light grey 2000-N 12 x 600 ml 7311980132142
4023 44140 Concrete grey 4502-Y 6 x 300 ml 7311980132036
4023 49110 Concrete grey 4502-Y 12 x 600 ml 7311980132159
4024 44140 Anthracite 7000-N 6 x 300 ml 7311980132043
4024 49110 Anthracite 7000-N 12 x 600 ml 7311980132166
4025 44140 Black 8505-R80B 6 x 300 ml 7311980132050
4025 49110 Black 8505-R80B 12 x 600 ml 7311980132173
4026 44140 Grey 2502-G 6 x 300 ml 7311980133125
4026 49110 Grey 2502-G 12 x 600 ml 7311980133132
4027 44140 Brown 7010-Y70R 6 x 300 ml 7311980133286
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Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
3960 44110 Manhattan 3000N 6 x 300 ml 7311980136973
3961 44110 White 0502-G 6 x 300 ml 7311980136980
3962 44110 Grey 4005-G80Y 6 x 300 ml 7311980136997

3963 44110
Light grey / 
Silvergrey

1502-B 6 x 300 ml 7311980137000

3965 44110 Anthracite 8000-N 6 x 300 ml 7311980137024
3966 44110 Bahama beige 0804-Y50R 6 x 300 ml 7311980137789
3967 44110 Dark grey 6502-Y 6 x 300 ml 7311980137796
3968 44110 Brown 5010-Y50R 6 x 300 ml 7311980137802

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
4047 44140 White 0502-Y 6 x 300 ml 7311980130926

4054 44140
Dark oak /
Dark wood

3030-Y20R 6 x 300 ml 7311980134894

4055 44140
Light oak /
Light wood

3020-Y20R 6 x 300 ml 7311980130681

4055 49110
Light oak /
Light wood

3020-Y20R 12 x 600 ml 7311980134245

4056 44140 Black 8505-R80B 6 x 300 ml 7311980135778
4056 49110 Black 8505-R80B 12 x 600 ml 7311980130728
4057 44140 Grey 4005-G80Y 6 x 300 ml 7311980135785
4057 49110 Grey 4005-G80Y 12 x 600 ml 7311980130773
4059 44140 Exotic wood 6020-Y50R 6 x 300 ml 7311980130766

SMP-baserade elastiska fogmassor
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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.

Fogbredd: 5–30 mm. 

Skinntid: Ca. 45 min. 

Härdtid: 2 mm per dygn. 

Övermålningsbar: Efter 1-3 dagar med många 

olika olje-/alkydbaserade färger.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +90°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning) eller 18 månader (600 ml påse). 

Förvaras svalt och frostfritt.

Silikonfri fogmassa. Är elastisk och övermål-

ningsbar och kan användas både inom- och 

utomhus. Fogen förblir fläckfri och fräsch i 

fuktiga miljöer som t.ex. våtrum. Bästa valet för 

mjukfogning av kakel, natursten och även 

marmor.

Fogbredd: 5–30 mm. 

Skinntid: 30 min. 

Härdtid: 2–3 mm per dygn. 

Övermålningsbar: Efter 1 dygn med många 

olika olje-/alkylbaserade färger.  

Vi rekommenderar förtestning.

Rörelseförmåga: 20%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +90°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

Lim- och tätningsmässa för fogning mellan 

olika material där en kristallklar fog önskas. 

Fäster mot de flesta material utan primer.

Fogbredd: 5–25 mm.

Skinntid: Ca. 10 min. 

Härdtid: Ca. 2 mm per dag.

Övermålningsbar: Efter 1 dag med vatten-

baserade färger. För olje-/alkydbaserade färger, 

rekommenderar vi förtestning.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +90°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

FloorSeal/Golvfog

ClearSeal/Glasklar

AquaSeal/Våtrumsfog

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
4067 46110 Clear – 12 x 290 ml 7311980133248
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SMP-baserade elastiska fogmassor
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Ett högelastiskt vitt fönsterkitt med mycket 

lång livslängd. Bra väder- och åldrings- 

egenskaper. Mycket bra vidhäftning mot t.ex.

glas, trä, aluminium, betong, gammalt kitt, 

grundfärgat tryckimpregnerat trä.

Fogbredd: 5–15 mm.

Skinntid: Ca. 10 min. 

Härdtid: 2 mm per dygn.

Övermålningsbar: Efter 1 dygn. För optimalt 

skydd, måla 2 mm in på glaset.

Rörelseförmåga: 20%.

Arbetstemperatur: +5°C – +35°C. 

Temperaturbeständighet: -25°C – +90°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

WindowSeal/ 
Fönsterfog 

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
5949 40110 White 0300-N 12 x 300 ml 7311980101940

En lim- och tätningsmassa för fogning av 

takpapp, takplåt och andra vanligt före-

kommande material på tak. Fäster även bra 

mot material innehållande asfalt-, bitumen 

samt MS-Polymer.

Fogbredd: 5–15 mm. 

Skinntid: 1–2 timmar. 

Härdtid: Ca. 2 mm per dygn. 

Övermålningsbar: Efter 1 dag med vattenba-

serade färger. För olje-/alkydbaserade färger 

rekommenderar vi förtestning.

Rörelseförmåga: 20%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +80°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

RoofSeal/Takfog

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
3901 46110 Black 8505-R80B 12 x 300 ml 7311980132302
3902 44110 Brick red 4030-Y70R 6 x 300 ml 7311980132319

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.

Fogbredd: 5–30 mm. 

Skinntid: Ca. 30 min. 

Härdtid: 2 mm per dygn. 

Övermålningsbar: Efter 1-3 dagar för olje-/

alkydbaserade färger. Vi rekommenderar 

förtestning.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +90°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

Marin&Teknik 
Fog&Lim

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
4061 46110 White 0502-Y 12 x 300ml 7311980120439
4062 44110 Grey 4005-G80Y 6 x 300 ml 7311980125335

4063 44110
Light oak / 
Light wood

3020-Y20R 6 x 300 ml 7311980129135

4064 44110 Exotic wood 6020-Y50R 6 x 300 ml 7311980125342
4066 46110 Black 8505-R80B 12 x 300 ml 7311980120538

4068 44110
Dark oak / 
Dark wood

3030-Y20R 6 x 300 ml 7311980135754
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Elastisk, neutralhärdande alkoxysilikon för 

tätning och fogning. Fäster mot de flesta 

byggmaterial utan primer. Produkten har 

mycket bra UV-beständighet. 

Fogbredd: 5–30 mm.

Skinntid: Ca. 10 min. 

Härdtid: 2–3 dygn.

Övermålningsbar: Nej.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +150°C.

Lagringstid: Ca. 18 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

Construction Silicone

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod 
3986 46510 White 0300-N 12 x 300 ml 7311980110096
3992 46510 Transparent – 12 x 300 ml 7311980110102
3995 46510 Black 9000-N 12 x 300 ml 7311980110133
3996 46810 Grey 3502-Y 12 x 300 ml 7311980110119

Elastisk, vattenfast ättikshärdande silikon-

fogmassa för tätning och limning inom- och 

utomhus. Fäster mot glas, aluminium, målat trä, 

tegel, kakel m.fl. Har mycket bra UV- 

beständighet.

Fogbredd: 5–30 mm.

Skinntid: Ca. 15 min.

Härdtid: 2–3 dagar.

Övermålningsbar: Nej.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +180°C.

Lagringstid: Ca. 18 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

Glass Silicone

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
3985 46110 Transparent – 12 x 300 ml 7311980100554

Silikonbaserade 
elastiska fogmassor
Silikonfogmassor är högelastiska. Det  
betyder att de kan töjas och komprimeras 
många gånger. Utan att fogen deformeras. 

Det finns olika typer av silikonfogmassor. Vi har både 
ättiks- och alkoxybaserade silikoner med och utan 
antimögelmedel. Samtliga av dem har en god 
vidhäftning mot de flesta byggmaterial på marknaden. 
Väder- och vattenbeständigheten är mycket god och 
materialkrympningen är minimal. 

Silikonfogmassorna har många olika användnings-
områden i kaklade utrymmen, t.ex. våtrum och kök.
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Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod 
4083 46140 Dark grey 5502-Y 12 x 300 ml 7311980132500
4085 46110 Anthracite 7502-B 12 x 300 ml 7311980129869
4088 46110 Manhattan 2502-Y 12 x 300 ml 7311980139578
4090 46310 Transparent – 12 x 300 ml 7311980110140
4091 46310 White 0603-G40Y 12 x 300 ml 7311980110157
4092 46410 Grey 3502-Y 12 x 300 ml 7311980110164

4093 46310
Light grey/
Silver grey

2000-N 12 x 300 ml 7311980110171

4094 46310 Brown 6010-Y70R 12 x 300 ml 7311980110188
4096 46310 Black 9000-N 12 x 300 ml 7311980110201
5500 46110 Pergamon 1002-R 12 x 300 ml 7311980141182
5501 46110 Jasmine 1005-Y20R 12 x 300 ml 7311980141199
5502 46110 Sandstone 2005-Y20R 12 x 300 ml 7311980141205
5503 46110 Sandgrey 3005-Y20R 12 x 300 ml 7311980141212
5504 46110 Bahama beige 1005-Y50R 12 x 300 ml 7311980141229
5505 46110 Bali brown 8005-Y20R 12 x 300 ml 7311980141403

Antimögelbehandlad alkoxysilikon till rörelse-

fogar i våtutrymmen. Fäster mot de flesta 

byggmaterial utan primer. Passar både 

inom- och utomhus. Produkten har mycket bra 

UV-beständighet. Risk för gulning vid ljusare 

kulörer. Speciellt i mörka rum; där rekommen-

derar vi AquaSeal/Våtrumsfog. Sanitary Silicone 

ska inte användas till akvarier och natursten.

Fogbredd: 5–30 mm.

Skinntid: 10–35 min.  

Härdtid: 2–3 dygn.

Övermålningsbar: Nej.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +150°C.

Lagringstid: Ca. 18 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

Sanitary Silicone

Värmebeständig silikonfogmassa för limning/

tätning av luckor till ugn och liknande. Kan även 

användas som elastisk, tryckbeständig och 

vibrationssäker packning. Klibbfri efter ca. 20 

min. Fäster mot: Glas, metall, trä, kakel, klinker, 

många plaster och de flesta färger. Vatten-

beständig och elastisk. 

Skinntid: Ca. 20 min.

Härdtid: Ca. 2 mm efter 1 dygn.

Övermålningsbar: Nej.

Rörelseförmåga: 25%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C.

Temperaturbeständighet: -40°C – +300°C. 

Upp till ett par timmar.

Lagringstid: Ca. 18 månader (ej öppnad 

förpackning). 

SealRemover är en syrabaserad produkt som 

löser upp härdad silikon. Fungerar även, men 

begränsat, till SMP-baserade fogmassor. 

Appliceringstips: Stryk ut rikligt med  

SealRemover över den yta som ska behandlas 

och låt den verka minst två timmar. Obs! Finns 

risk för påverkan på omkringliggande material. 

Gör test eller täck en angränsande yta. Torka 

bort SealRemover med papper eller torr trasa. 

Sugande och ojämna underlag kan normalt inte 

rensas till 100%. Skölj sedan noggrant med 

mycket vatten, innan ny fogmassa appliceras.

Lagringstid: 18 månader (ej öppnad förpack-

ning).

Silikon 300°C

SealRemover

Silikonbaserade elastiska fogmassor

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod 
2999 20110 Black 9000N 10 x 40 ml 7311980134412

Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3987 34110 4 x 150 ml 7311980125366
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Övriga fogmassor

Elastiskt, oljebaserat specialkitt som är lika lätt 

att använda som linoljekitt. Väldigt hög 

livslängd.

Skinntid: 1–2 dygn. 

Härdtid: Genomhärdar ej.

Övermålningsbar: Med linoljebaserad färg: 

Omedelbart efter fogning (Var uppmärksam på 

att fogmassan ej är stel). Med akrylat-/

alkydbaserad färg: Efter 2-4 dagar.

Rörelseförmåga: WindowPutty/Fönsterkitt 

genererar en hård fog vid härdning.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -35°C – +70°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

Traditionellt linoljebaserat fönsterkitt för 

renovering och omglasning av fönster.

Skinntid: Ca. 1 vecka.

Härdtid: Gradvis över 1 år. 

Övermålningsbar: Linoljebaserat fönsterkitt 

bör alltid målas.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -35°C – +70°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

Eldfast kitt för tätning och fogning av pannor, 

öppna spisar m.fl. Fungerar även som 

reparationsmassa för avgassystem på bil och 

MC. Tål temperaturer upp till +1500°C

Färg: Grå.

Skinntid: 1–5 min. 

Härdtid: Ca. 1 dag.

Övermålningsbar: Ej rekommenderat.

Rörelseförmåga: Heat 1500°C genererar en 

hård fog vid härdning.

Arbetstemperatur: +5°C – +30°C. 

Temperaturbeständighet: -20°C – +1500°C.

Lagringstid: Ca. 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvara svalt och frostfritt.

1-komponents syntetisk tätningsmassa for 

dolda fogar. Har god vidhäftning mot betong, 

tegel, trä, metaller, glas, klinker, PVC m.fl. För 

utomhusbruk, missfärgar ej. Övermålningsbar 

efter drygt två dygn. Obs! Genomhärdar ej.

Skinntid: Ca. 24 timmar.

Härdtid: Genomhärdar ej. Formar endast skinn.

Övermålningsbar: Efter 1 dygn.

Rörelseförmåga: 5%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -30°C – +75°C.

Lagringstid: Ca. 18 månader (ej öppnad 

förpackning). Kan förvaras i kalla utrymmen. 

Före användning bör produkten 

rumstempereras.

Linoljekitt

Heat 1500°C

Syntetic

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod 
5952 46110 – – 12 x 300 ml 7311980100707

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod 
5955 46110 – – 12 x 375 ml 5701054518286

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod
4077 46110 – – 12 x 300 ml 7311980118078

Artikelnr. Färg NCS Kod Förpackning EAN Kod 
3980 46110 Grey 3500-N 12 x 300 ml 7311980100417
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Standarden är uppdelad i fyra kategorier:
 
15651-1: Fogmassor för fasad (F)
15651-2: Fogmassor för fönsterglas (G)
15651-3: Fogmassor för sanitetsfogar (S)
15651-4: Fogmassor för gångtrafikerade ytor (PW)

Fogmassor för fasader och gångtrafikerade ytor är 
klassificerade enligt huruvida de är lämpliga för  
inomhusbruk (INT), utomhusbruk (EXT) samt kallt  
klimat (CC). De fogmassor som säljs på den nordiska 
marknaden, och uppfyller de kraven, är uppmärkta med 
CC. 

De fogmassor som omfattas av de nya EU-direktiven har 
en CE-märkning bredvid sig i broschyren samt på  
produktens förpackning.

CE-märkning -  För ett hållbarare samhälle
Våra fogmassor är nu CE-märkta, enligt de senaste EU-bestämmelserna. Det gör att du 
kan vara trygg i att du får säkert framställda produkter med hög kvalitet. 

CPR och CE-märkning - Vad är det och vad är det bra för?
Construction Products Regulation (CPR), gäller för 
samtliga byggnadsvaror som säljs inom EU. Bestämmel-
sen fastställer att den information som ges på, och i 
anslutning till produkten är korrekt i förhållande till vad 
som utges.

Enligt CPR, så har produkter som omfattas av en eller flera  
överrensstämmande EU-standards en skyldighet att vara 
CE-märkta innan de tillåts nå marknaden. Märkningen 
påvisar att produkten i fråga har blivit ordentligt testad 
och att den möter EUs hållbarhetskrav. Tillverkaren måste 
även uppvisa en Declaration of Performance (DOP), för 
varje produkt. Den informationen finns tillgänglig bredvid 
våra produkter på casco.se.

Hur du tolkar en CE-märkning
Från och med den 1 juli 2014, så omfattas produkt- 
gruppen Fogmassor av EU-standarden EN 15651. Det 
innebär att dessa produkter måste vara CE-märkta och 
testade enligt de direktiv som följer. 
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Fogskum
Fogskum är en smart, energisparande 
produkt som används vid drevning/isole-
ring mellan fönster, på dörrkarm- och vägg 
såväl som vid fyllning av mindre hålrum och 
sprickor i vägg som behövs isoleras.

Flexibelt skum som tätar och isolerar runt 

dörrar och fönster, t.ex. rörgenomföringar och 

mellan byggnadselement. Lämplig att använda 

vid träkonstruktioner där stora rörelser kan 

förekomma. 

Bearbetningsbar: 30–40 min.

Åtgång: 24 löpmeter per flaska vid 30 mm 

fogdiameter. 

Övermålningsbar: Härdat fogskum kan 

övermålas. Tål ej solljus.

Rörelseförmåga: Ca. 20%.

Arbetstemperatur: +5°C – +40°C. 

Temperaturbeständighet: -50°C – +90°C. 

Lagringstid: 12 månader i rumstemperatur.

Fogskum är ett praktiskt alternativ där det är svårt att 
komma åt med isolerskivor. Produkterna har mycket god 
vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial, t.ex. betong, 
trä, cellplast m.fl. 

Innan du applicerar produkten
Spraya ytan med ett tunn dimma av vatten. Det gör att 
skummet sväller mer, vilket gör att härdtiden blir kortare  
samtidigt som du får en jämnare fog. 

Skaka behållaren kraftigt. Fyll inte fogen mer  än 40-50% 
eftersom skummet fortsätter att expandera under 
härdningen. Obs! Stadga fönster- och dörrkarmar med 
stöttor, så att de inte deformeras när skummet  
expanderar. Dörr-/Fönsterkam ska fixeras mekaniskt.

När du är klar, spraya skummets yta med ett tunt lager 
vatten till. När skummet härdat, skär bort överskottet. 
Skumytan bör täckas med foder eller annat, då UV-be-
ständigheten är begränsad.

Flexibelt skum som tätar och isolerar vid t.ex. 

rörgenomföringar, mellan byggnadselement, 

runt dörrar och fönster. Ger hög precision och 

reglerbar skummängd. Använd till material som 

rör på sig, t.ex. träkonstruktioner.

Bearbetningsbar: 30-40 min.

Åtgång: 24 löpmeter per flaska vid 30 mm 

fogdiameter.

Övermålningsbar: Härdat fogskum kan 

övermålas. Tål ej solljus.

Rörelseförmåga: 20%. 

Arbetstemperatur: +5°C – +25°C.

Temperaturbeständighet: -50°C – +90°C.

Lagringstid: 18 månader i rumstemperatur.

Universal Flex Pistol
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Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3933 54110 12 x 700 ml 7311980132005

Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3940 54110 12 x 700 ml 7311980131992

Universal Flex
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Isocyanatfritt, högelastiskt skum som tätar och 

isolerar vid t.ex. rörgenomföringar, mellan 

byggnadselement, runt dörrar och fönster. 

Används till material som rör på sig, t.ex. 

träkonstruktioner. Kan användas mot de flesta 

byggmaterial, fäster även mot cellplast. Mycket 

goda hälso- och arbetsmiljöegenskaper.

Bearbetningsbar: 20 min.

Åtgång: 20–25 löpmeter per flaska vid 30 mm 

fogdiameter.

Övermålningsbar: Härdat fogskum kan 

övermålas.

Rörelseförmåga: Ca. 20%. 

Arbetstemperatur: +5°C – +30°C. 

Temperaturbeständighet: -40°C – +90°C.

Lagringstid: 12 månader i rumstemperatur. 

Lagras stående.

Flexibelt polyretanskum för användning året 

runt. Fungerar både som hand- och pistolskum. 

Används för isolering och tätning i hus, bil och 

båt. Har bra vidhäftning mot de flesta 

byggmaterial och även mot fuktiga ytor. Undvik 

isbelagda och dammiga ytor. Tål ej solljus. 

Bearbetningsbar: 30-40 min vid en  

fogdiameter om 30 mm.

Åtgång: 50 löpmeter per flaska vid  

30 mm fogdiameter.

Övermålningsbar: Härdat skum kan  

övermålas. Tål ej solljus.

Rörelseförmåga: Ca. 40%. 

Arbetstemperatur: -10°C – +30°C.

Temperaturbeständighet: -50°C – +90°C. 

Lagringstid: 12 månader i rumstemperatur. 

Lagras stående.

 

Flex Extra

AllSeason FlexFoam

Tätskum PU-foam
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Fogskum

Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3939 49110 12 x 500 ml 7311980128268

Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3932 54110 12 x 700 ml 7311980136423

Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3936 54140 12 x 700 ml 7311980133385

FoamGun Cleaner
Används för rengöring och underhåll av 

fogskumspistoler.

Artikelnr. Förpackning EAN Kod
3937 49120 12 x 500 ml 7311980119402

Hårt polyuretanskum som tätar och isolerar 

runt fönster, rörgenomföringar mellan 

byggnadselement och vid fyllning av håligheter. 

Används i konstruktioner av betong, sten och 

andra hårdare material.

Bearbetningsbar: 3 timmar.

Åtgång: 50 löpmeter per flaska vid 30 mm 

fogdiameter.

Övermålningsbar: Härdat skum kan  

övermålas. Tål ej solljus.

Rörelseförmåga: 0%. 

Arbetstemperatur: -40°C – +90°C.

Temperaturbeständighet: -50°C – +90°C. 

Lagringstid: 12 månader i rumstemperatur. 

Lagras stående
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UTOMHUS

Rörelsefog för fasad 1

Fogning mellan byggnadselement 2 1

Rörelsefog mellan fönster-/dörrkarm 1 2

Kittning av fönster 1

Kittning av fönster med elastisk fogmassa 1

Limning och tätning av olika material på tak 1

Skumning i konstruktioner med material som rör sig, 
t.ex. Trä

1 1 1

Skumning i konstruktioner med betong, sten och 
andra hårda material vid fyllnad av hål 

2 2 2 2

Skumning vid minusgrader 1 1

Tätning runt skorsten - Ute 1

Tätning/limning i krävande miljöer, t.ex. båt bil m.fl. 1

Tätning av skruvhål på båt 1

INOMHUS

Fogning av övergång mellan vägg/tak 2 1

Rörelsefog i golv av betong, trä m.fl. 1 1

Fogning av natursten och marmor 1 1

Limning/tätning av områden där fogen behöver klara 
en hög temperatur, t.ex. ugnsluckor, spishäll m.fl.

1

Limning av akvarier 1

Limning av silikontätlister 1

Nåtning av t.ex. skeppsgolv 1

Rörgenomföringar i golv- och väggar 1

Toppförsegling av glas 1

Tätning av sprickor och håligheter i väggar och tak 2 1

Tätning av sprickor i trädörrar m.fl. 1 2   

Tätning av sprickor som ska övermålas direkt 1 2

Tätning runt diskbänk 1 2 1

Tätning runt diskbänk där ej synlig fog önskas 1 2

Tätning av infästningar i våtrum 1 2

Tätning i våtrum 1 2

Tätning, eldfast, för öppen spis, kamin, runt skor-
stensrör m.fl.

1

Övermålningsbar fog i våtrum 1 

1 Bäst val  2 Bra val

Guide Fogmassa 
och fogskum
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Produkt Artikelnr Storlek Förpackning EAN Kod

Bottningslister 6147 01110 6 mm 1 x 1500 m 7311980123102

6140 08110 10 mm 10 x 5,5 m 7311980108932

6140 01110 10 mm 1 x 50 m 7311980108949

6140 01410 10 mm 1 x 600 m 7311980117637

6139 01210 13 mm 1 x 400 m 7311980117644

6141 01110 16 mm 1 x 50 m 7311980108963

6141 01210 16 mm 1 x 250 m 7311980119617

6141 08110 16 mm 10 x 5,5 m 7311980108956

6142 01110 20 mm 1 x 50 m 7311980108987

6142 01210 20 mm 1 x 150 m 7311980119624

6142 08110 20 mm 10 x 5,5 m 7311980108970

6143 01310 24 mm 1 x 100 m 7311980119631

6144 01410 30 mm 1 x 80 m 7311980117651

6137 11110 35 mm 1 x 180 m 7311980136812

6145 11110 40 mm 1 x 120 m 7311980137086

6146 11210 50 mm 85 x 1 m 7311980117675

SealFix 6122 08110 10 x 1 st 7311980137215

Fogpinnar 6152 08110 10 mm 10 x 1 st 7311980109076

6153 08110 15 mm 10 x 1 st 7311980109083

6154 08110 20 mm 10 x 1 st 7311980109090

Skelettpistol 6172 08110 10 x 1 st 7311980116869

Patron Pistol 6173 08110 10 x 1 st 7311980109205

ProGun P160 6200 08110   12 x 1 st 7311980138557

Proffspistol H2 6180 01110 1 st 7311980109038

Pistol H14 6182 01110 1 st 7311980109052

FoamGun Pro 6202 01110 1 st  7311980139370

FoamGun 6203 01110 10 x 1 st 7311980139387

Pipar 6001 44110 6 x 1 st 7311980139967

Verktyg och tillbehör



Casco Schönox Sweden AB

Box 11550, 100 61 Stockholm

Phone: +46 8 621 79 00

casco@se.sika.com

www.casco.se

Välkommen till vår värld

Casco Schönox 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 Schönox är en pålitlig total- 
leverantör när det gäller bygg- 
förnödenheter. I sortimentet finns 
alla slags lim, spackel, fäst- och 
fogmassor. 

Läs mer om våra produkter på 
www.casco.se.
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