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Casco Cement Rapid 
3678 

 

 

 

 Til innen- og utendørs bruk 

 Enkel å påføre 

 Krymper eller sprekker ikke 

 Reparasjon  

 Overmalbar 

 Hurtigherdende  

 

 

 places with high humidity. 

 

 

Cement Rapid er en hurtigherdende vannfast 
feste- og reparasjonssparkel på sementbasis 
som herder på 2-3 minutter. Kan brukes inne 
og ute, på tørre og fuktige steder. Innmuring 
og reparasjon av pipestusser, sprekker og 
hull i puss og betong. Forankring av bolter, 
feste for søylesko og mye mer. 
Ved reparasjon av større hull kan man 
tilsette inntil 1:1 med sand (kornstørrelse 0 -
3 mm ). 

TEKNISK DATA 
 
Basis: Spesialsement 
Emballasje:  1 kg 
Farge:  Mørk grå 
Konsistens:  Lettblandet pulver 
Egenvekt:  Ca 900 kg/m3 
Blandingsforhold: 3 deler pulver til 1 del kaldt 

vann 
Forbruk: 1 kg blandet pulver dekker ca 

0,6 m2 ved 1 mm tykkelse  
Brukstid: 2-3 min avhengig av 

temperatur og mengde som er 
blandet 

Påføringstemp.:  Min +5oC.  
Temp. bestandighet: Makx 70 oC 
Trykkstyrke:  15,9 N/mm2 etter 2døgn 
Verktøy: Bredsparkel, stålsparkel, 

mureskje. 
Oppbevaring: Min 6 mndr. Opp- 

bevares frostfritt og 
utilgjengelig for barn. 
 

   
 
 

UNDERLAG 
 
FJERN SVAKE OVERFLATER OG LØST MATERIALE. UNDERLAGET 
SKAL VÆRE RENT, TØRT OG FAST 
 
 
BLANDING 
 
Bland 3 volumdeler pulver + 1 del kaldtvann.  
Vær nøye med doseringen.   
Ikke bland mer enn det som kan påføres innen 2 min. 
Ferdig blandet sparkel stivner hurtig, men kan allikevel 
bearbeides videre inntil 3 min. etter blanding. 
 
NB! Mer vann må under ingen omstendighet tilsettes etter at 
herdeprosessen har startet! 
 
 
RENGJØRING 
 
Vann umiddelbart etter bruk. Herdet masse fjernes mekanisk. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 
 
 
 
 
Sertifisert iht.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 565,  
1411 KOLBOTN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 
HELSE OG MILJØ 
 
Helsefare: Etsende. Unngå hud- og 

øyekontakt.  
Brannfare:  Ingen 
 
For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad. 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 


