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TEKNISKE DATA 

Basis: cementbaseret 
Densitet: 1,45 kg/liter tør pulver 
Forbrug: ca. 1,9 kg/m2/mm 
Lagtykkelse: 5 - 70 mm 
Brugstid: ca. 20 minutter 
Gangbar: ca. 1,5 time 
Belægningsklar: ca. 24 timer <50 mm 
Arbejdstemperatur: ikke under +5 ˚C, bedst mellem +15 ˚C - 
+20 ˚C
pH: >11,5
EN 13813: CT-C25-F5

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs 
(+20˚C og 50% RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og 
afhænger af de klimatiske forhold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hurtighærdende cement-
baseret mørtel, der er særlig 
velegnet til opbygning af fald. 
Kan anvendes til indstøbning 
af varmerør samt flydende 
støbning i lagtykkelser fra 5-70 
mm. Kun til indendørs brug.

 Faldopbygning i våde rum

 Hurtighærdende

 Høj slutstyrke

 Belægningsklar efter 1-3 døgn

 Pumpbar

 Indstøbning af varmekabler.

 Meget lav spænding

UNDERLAG 
CLS er velgnet på underlag af: 

 Beton og cement.
 Folie eller fugtspærrende mellemlag på faste

underlag.
 Fyldningsmateriale (fx leca) eller lign. På faste

underlag.
 Isoleringsmateriale (fx polystyrene eller lignende).

KRAV TIL UNDERLAG 
På faste underlag fx. beton; 

 Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.
 Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt,

olie, sæberester og andre skillemidler.  
 Svage og løse områder fjernes mekanisk og

eventuelle ujævnheder, lunker og revner
repareres med en egnet Casco Floor Expert
spartelmasse, så der opnås en jævn og glat
overflade.

 Beskyt underlaget korrekt med en egnet primer.
 Ved efterfølgende montering af gulvbelægning må

underlaget maksimalt have en restfugtighed på 85
% RF.

 Lag bestående af vandopløselige klæbemidler, fx
sulfitbaserede klæbemidler, skal fjernes helt.

 Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes
mekanisk så grundigt som muligt.

 Eksisterende gulve af fx keramiske fliser skal
slibes og/eller eventuelt rengøres inden primning.

 Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

ANVENDELSE 
CLS er velgnet til: 

 Afretning, opretning og nivellering af de fleste
underlag.

 Kan belægges med alle typer af gulve (træ,
linoleum, fliser m.m.). Overfladen kan have behov
for en finere spartling for bedste resultat.

 Som flydende konstruktion på folie, fugtspærrende
mellemlag, fyldningsmateriale (fx leca), skal
lagtykkelsen være min. 35 mm.

 Flydende konstruktion på isolering (fx. polystyren,
styrofoam eller lign.), skal lagtykkelsen være min.
35 mm. På blødt isoleringslag (>5 mm
compression with loading), high loading (> 2
KN/m²) eller ved gulvvarme systemer skal
lagtykkelsen forhøjes.

CLS
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Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og 
kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og 
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, 
påtager vi os intet ansvar for resultaterne.  Vores ansvar dækker 
udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes 
fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret. 

Certificeret iflg. Sika Danmark A/S 
Hirsemarken 5 
3520 Farum 
Danmark  
Telefon: +45 702 77 703 
Web: www.casco.dk 

Som flydende konstruktion på træunderlag; 
 Grundig rengøring.
 Underlaget skal fastgøres så det fremstår fast

og tørt.
 Udlæg 2 lag (kryds udlagt) med anti ældrings- 

resistent polyethylen folie.

Som flydende konstruktion på isoleringsunderlag   
fx. leca, polystyren eller lign; 

 Fastgør underlaget fx. leca med en svumning af
CLS, for at gøre underlaget fast at gå på.

 Udlæg 2 lag (kryds udlagt) med anti ældrings- 
resistent polyethylen folie.

Som flydende struktur på fugtisolerende underlag fx. 
polyethylen; 

 Sørg for at samlingerne er tæt samlet før
spartling.

BLANDINGINGSFORHOLD 
 25 kg CLS blandes med 3,5 ltr. rent, koldt vand.

PRIMING  
Lagtykkelse 5-20 mm: 
Underlaget primes med Casco Floor Expert VD: 

 Reducerer sygeevnen (1:5, VD:vand)
(fx betongulv)

 Forbedrer vedhæftning (1:3, VD:vand)
(fx spartlede overflader)

Fordel primeren jævnt med en kost/børste eller lign. 
Undgå at lave søer. 

Lagtykkelse > 20 mm: 
Lav altid en svumning ved at blande.  
5 kg CLS med 0,5 liter vand og 0,1 liter VD. 

Påfør CLS i den våde svumning. 

ANBEFALET ARBEJDSMETODE 
 Forbered underlaget med eventuelle

reparationer, udsætning af lunker, revner og
andre ujævnheder samt primning.

 Bemærk at metal/galvaniserede stålrør ikke har
tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse, hvorfor
disse skal forsegles, så der undgås kontakt.

 Anvend en ren spand.
 Bland CLS maskinelt med rent koldt vand til en

homogen og klumpfri masse (600 rpm, 3 min).
 Den færdigblandede spartelmasse hældes/

pumpes ud over gulvet og fordeles med egnet 
spartel eller pigrulle til en jævn overflade i den 
ønskede lagtykkelse. 

 Ved lagtykkelse over 8 mm anbefales det at
anvende et kantbånd.

 For at undgå overgange skal den efterfølgende
blanding udlægges inden for 10-15 minutter. 

• Mellem to spartellag skal der primes med VD.
Den kombinerede lagtykkelse må ikke overstige
den maksimale lagtykkelse.

• Under hærdning skal CLS beskyttes mod høje
omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk.

• Rengør værktøjet med vand straks efter brug.

EMBALLAGE 
 25 kg

HOLDBARHED & OPBEVARING 
 6 måneder I tæt, lukket emballage.
 Opbevares tørt og køligt.

BORTSKAFFELSE 
 Produktrester, rengøringsvand og beholdere med

produktrester bortskaffes iht. de enhver tid
gældene regler og love.

EMICODE 
 EC 1 Plus R: meget lav emission plus, reguleret

SIKKERHED & MILJØ 
 Sørg altid for at anvende passende

sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for

produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK 
 Alle oplysninger gælder ved standardforhold og

vedrører spartelmasse uden tilsætning.
 Følg de relevante produktdatablade ved brug af

supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi,
at producenten kontaktes for yderligere
information.

 Følg kravene i de gældende bygningsreglementer,
retningslinjer og datablade.

 Se venligst det landespecifikke datablad.
 Denne produktinformation erstatter alle tidligere

udgaver.


