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PRODUKTBLAD

Casco® CementRapid
VÄRMEBESTÄNDIGT SNABBHÄRDANDE LAGNINGSMASSA FÖR MINDRE RE-
PARATIONER

PRODUKTBESKRIVNING
Extremt snabbhärdande cementbaserat lagningsmassa 
med fyllnadskapacitet 1-10 mm/lager för mindre lag-
ningar fastgjutning av bultar eller skruvar i golv eller 
vägg. Värmeresisten upp till 1000 °C passar därför ut-
märkt till reparationer i eldstäder. Bra vidhäftning mot 
de flesta absorberande underlag som: betong, spackel, 
tegel m.m.

ANVÄNDNING
Mindre lagningar▪
Fastgjutninga av bultar och skruvar i golv eller väggar▪
Reparationer i eldstäder▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Snabbhärdande ▪
Tål temperaturer upp till 1000 °C▪
Hög tryckhållfasthet▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen. Här hittar du även info om EC1, M1, länk 
till byggvarudeklaration,  säkerhetsdatablad mm. Mil-
jö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sika-
miljoapp.se i din webläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus & M1 för låg emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Cementbaserad

Förpackning 2 kg PE-påse

Hållbarhet 18 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpack-
ning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förseglas och användas så 
snart som möjligt.

Lagringsförhållanden Förvaras svalt, frostfritt och torrt

Utseende / Färg Mörkgrått pulver

Densitet Pulver ca. 1300 kg/m3; blandad product ca 1700 kg/m3
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APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande 2 kg pulver + 0,5 l rent kallt vatten

Förbrukning Ca. 1.5 kg/m2/mm

Skikttjocklek för större ytor, 1-10 mm▪
för mindre reparationer, upp till 20 mm/lager▪

Omgivande lufttemperatur +5°C ... +30°C

Brukstid Ca. 10 minuter vid +18° C

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.

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

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt 
avlägsnas  mekaniskt. Fukta alltid underlaget med vat-
ten innan applicering av den färdigblandade Casco® 
CementRapid.

BLANDNING

3 volymdelar Casco® CementRapid blandas ned i ca 1 
volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco® CementRa-
pid till en homogen, klumpfri massa helst med maskin-
visp (600 rpm rekommenderas). Låt massan stå ett par 
minuter innan att börja arbeta. 
Casco® CementRapid är mycket snabbhärdande. Blan-
da inte mer än vad du förbrukar inom ca 2 - 3 minuter.
Obs! Blanda  aldrig  Casco® CementRapid med varmt 
vatten.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten innan massan torkar.
 

APPLICERING

Applicera den färdigblandade massan med en smal 
stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en 
stålspackel (något bredare än skadan). Ytan är slipbar 
när massan har härdat.
  
Casco® CementRapid är en värmeresistent produkt 
som är lämplig att använda i eldstäder där temperatu-
ren är upp till 1000 °C.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler 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 be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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