
De nya golvavjämningsmassorna HL 10 och HL 50 
kombinerar de bästa egenskaperna från gips och 
cement. De torkar snabbt, bygger snabbt styrka och 
har lågt krymp. Produkterna är därför perfekta när du 
behöver en snabb och säker installation.

Innovativ teknik
Smarta system och konstruk-
tioner för golvläggare och platt-
sättare.

För mer info: www.casco.se

For experts from experts



För mer information, besök www.casco.se

VD FIX

Mycket snabb färdigblandad primer

Mycket snabb färdigblandad primer

VD Fix är en lösningsmedelsfri disper-

sionsbaserad primer som är klar för 

användning. Minskar sugförmågan i 

underlag och ökar vidhäftningen. Speci-

ellt framtagen för gips och träunderlag. 

Snabb torktid.

Åtgång: ca 5 m²/kg

Torktid: 10-240 minuter

Arbetstemp: min. +5°C

Färdigblandad primer, för täta/glatta 

underlag

En primer med mycket bra vidhäftning 

mot de flesta typer av ej sugande 

underlag, t ex keramik, metall. VD 

Super används som vidhäftningsför-

bättrare innan avjämning, spackling 

eller montering av keramik på underlag 

där normalt en epoxiprimer hittills har 

rekommenderats. 

Åtgång: ca 100-150 g/m²

Torktid: 0,5-3 timmar

Arbetstemp: min. +5°C

Stabilserande armeringsnät av 

glasfiber

Ett spricköverbryggande glasfibe-

rarmeringsnät för stabilisering av 

befintligt underlag som kombineras 

med Casco Floor Expert HL 50. Det 

är alkalibeständigt, stresståligt för 

rörelser och har mycket hög drag-

hållfasthet.

Förpackning:  1 x 25 m

Multiaxiell armeringsmatta av 

glasfiber

För extra förstärkning vid avjämning 

tillsammans med Casco Floor Expert 

HL 10. Glasfibervävens multiaxiella 

uppbyggnad ger en kraftig förstärk-

ning i alla riktningar.

Förpackning:  1,20 x 42 m

Dammreducerad avjämningsmassa 

baserad på innovativ hybridteknik

Den nya golvavjämningsmassan HL 

10 kombinerar de bästa egenskaper-

na från gips och cement. Den torkar 

snabbt, bygger snabbt styrka och har 

lågt krymp. Produkten är därför perfekt 

när du behöver en snabb och säker 

installation.

Skikt: 1-10 mm

Brukstid: ca 30 minuter

Gångbar: ca 2 timmar

Beläggningsbar: Från 6 timmar

Åtgång: Ca 1,6 kg/m²/mm

Avjämningsmassa baserad på 

innovativ hybridteknik

Den nya golvavjämningsmassan HL 

50 kombinerar de bästa egenskaper-

na från gips och cement. Den torkar 

snabbt, bygger snabbt styrka och har 

lågt krymp. Produkten är därför perfekt 

när du behöver en snabb och säker 

installation.

Skikt: 3-50 mm
Brukstid: Ca 30 minuter

Gångbar: 2-3 timmar

Beläggningsbar: Från 6 timmar

Åtgång: Ca 1,8 kg/m²/mm

VD SUPER
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