PRODUKTBLAD

Casco® Building Acrylic
AKRYLBASERAD FOGMASSA FÖR INOMHUSBRUK

PRODUKTBESKRIVNING

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Akrylfogmassa för tätning av sprickor i t.ex. dörrar,
byggnadselement, betongvägg, snickerier med fler.
Fäster mot de flesta ytor såsom betong, puts, tegel,
murverk, trä och målade ytor. Endast för inomhusbruk. Fungerar även som akustikfogmassa.

ANVÄNDNING

▪ Tätning och fog inomhus
▪ Övermålningsbar efter ca 1 timma
▪ Lättarbetad

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EN 15651-1; 2012, F INT

Casco® Building Acrylic Akrylfogmassa för tätning av
sprickor i t.ex dörrar, byggnadselement, betongvägg,
snickerier mm.

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas

Acryldispersion

Förpackning

300 ml

Färg

Vit, Brun, Grå, Svart, Beige.

Hållbarhet

24 månader från tillverkningsdatum

Lagringsförhållanden

Svalt, mörkt i temperaturer mellan +5 °C till +25 °C. Får inte frysa.

Densitet

Ca 1600 Kg/ m³

Viskositet

Tixotrop

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Inga

Torrhalt

Ca 85 %

(ISO 1183-1)

TEKNISK INFORMATION
Rörelseupptagningsförmåga

± 12,5%

Servicetemperatur

-30 °C - +70 °C

Fogutformning

Fogbredd: 5-30 mm
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(ISO 9047)

Härdningstid

1 – 7 dygn beroende på fogdjup, temp och RF.

Skinntid

Ca 15-30 minuter (23°C 50% RF)

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Användning
Casco® Building Acrylic har god vidhäftning mot de
flesta vanligt förekommande byggmaterial. Casco®
Building Acrylic är lämpligt för fogning och tätning inomhus.
Underlagspreparering
Ytan skall vara hel, ren och fri från dam olja, fett eller
andra skiljemedel. Starkt sugande underlag kan primas
med Casco Primer 21 utspädd med vatten 1:2. Låt primern torka helt innan fogning. Trä som behandlats
med impregneringsmedel skall torka minst 2 veckor.
Applicering
Efter korrekt preparering montera Casco® Building Acrylic med lämplig fogpistol. Skär av munstycket i samma bredd som fogen. Fogmassan skall tryckas mot
kanterna.
Glättning
Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig och släta ut med en fuktad fogpinne, spackel
eller styv pensel.
Begränsningar
Casco® Building Acrylic rekommenderas inte till glas
och metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.
Kan inte användas i pooler, eller i kontakt med vatten.

VIDARE INFORMATION
Övermålning
Övermålningsbar efter Efter 1 timme vid 3-5 mm smala sprickor och efter ca 1 vecka vid bredare fogar.. För
bästa resultat gör förtest.
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(CQP 019-1)

Rengöring
Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad
produkt – mekaniskt.
Underhåll
Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär
bort den skadade ytan och foga på nytt.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring
och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska
och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det
må vara varken härledas från denna information eller
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljningsoch leveransbestämmelser är gällande. Användaren
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.
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