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Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2017-08-07

Building Acrylic
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.

TEKNISK DATA
Typ: Akryllatex.
Färg: Vit, Brun, Grå, Svart, Beige.
Konsistens: Tixotrop.
Densitet: Ca 1500 kg/m3.
Torrhalt: Ca 85 %.
Temperaturbeständighet: - 30OC - +70OC.
Normer: Se vidare AMAHus 11, klass F-12, 5P.
APPLIKATIONSDATA
Arbetstemperatur: +10OC - +25OC.
Skinntid: Ca 15 minuter.
Härdtid: 1 – 7 dygn beroende på fogdjup.
Fogrörelse: 12,5 %.
Glättningsväska: Rent vatten (undvik tvål).
Övermålningsbar: Ja.
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco fogpistol.
HÄLSA OCH MILJÖ
Märkning
---Hantering och Rengöringsföreskrifter
Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs
enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad
produkt – mekaniskt.
Får ej förtäras. Vid förtäring, uppsök läkare. Undvik

• Halvelastisk
• Övermålningsbar efter 10
minuter
• Behöver inte övermålas

kontakt med ögon och hud. Förvaras oåtkomligt för
barn.
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.
BRUKSANVISNING
Casco Building Acrylic har mycket god vidhäftning mot
alla rena och fasta ytor som betong, gips, tegel och trä.
Produkten rekommenderas inte till glas och metall och
bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.
Fönster
Ytorna måste vara rena och fria från damm. Trä som
behandlats med impregneringsmedel måste torka 2
veckor före fogning.
Fogning med bottningslist
Bottningslisten bestämmer fogens djup och medger at
massan kan appliceras under press. Bottningslisten
ska vara av polyetylenskum med slutna celler.
Applicering
Applicering bör inte utföras vid temperaturer under
+5OC och inte över 80 % i RF. Casco Building Acrylic
applicerar normalt med fogpistol. Spruta fogmassan så
att den fyller ut fogen helt.
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.

Sid. 2/2

Rengöring
Avlägsna överskott av massan med vatten, samt
verktyg.
Underhåll
Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär
bort den skadade ytan och foga på nytt.
FÖRPACKNING
300 ml/patron.

Certifierad enligt:
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att
finna den lämpligaste arbetsmetoden.
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll,
kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I
varje enskilt fall rekommenderas
provning och kontinuerlig kontroll

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com

