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PRODUKTBLAD

Casco® HusFix
UNIVERSELLT CEMENTBASERAT LAGNINGSBRUK FÖR HÅL, SPRICKOR 
OCH HELSPACKLING AV VÄGGYTOR.

PRODUKTBESKRIVNING
Cementbaserat lagningsspackel med fyllkapacitet 1- 
30 mm/lager för lagning av små och stora 
hål.samt skarv- och bredspackling.
Behöver inte övermålas. Produkten kan blandas med 
olika mängd av vatten, från mindre mängd vid lagning 
av hål och stora skador, till mer vatten för en konsi-
stens som går att rolla upp på väggen. 
Kan spacklas i tjocka skikt sjunker inte, kan skruvas och 
spikas direkt i spacklet.

ANVÄNDNING
Bredspackling med 1-30 mm skikttjocklek▪
Lagning av små och stora hål upp till 120 mm/skikt▪
Inom- och utomhus▪
Bra vidhäftning mot de flesta typer av material, t ex 
betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberski-
vor m.fl.

▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Mycket bra fyllnadsförmåga▪
Låg krymp även i tjocka skikt▪
Bra väderbeständighet▪
Kan övermålas▪
Finkornig ▪
Möjligt att spika och skruva i spacklet▪
Lättslipad▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen.
Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvaru-
deklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan 
också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i 
din webläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus & M1 för låg emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Cementbaserad, med lättfiller

Förpackning 10 kg papperspåse; 3 kg PE-påse; 1 kg PE-påse

Hållbarhet 10 kg: 12 månader ▪
1 kg, 3 kg:  24 månader ▪

från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade 
förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så 
snart som möjligt.

Lagringsförhållanden Lagras frostfritt, svalt och tort (i oöppnad förpackning).

Utseende / Färg Mycket ljust grå

Densitet Pulver 800 kg/m3, blandad produkt 1100 kg/m3
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APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande 10 kg pulver + ca. 3,4-3,5 l vatten▪
3 kg pulver + ca. 1-1,35 l vatten▪
1 kg pulver + ca. 0,35 l vatten▪

Förbrukning Ca 1.0 kg/m²/mm

Skikttjocklek Bredspackling 1-30 mm 
Mindre reparationer upp 120 mm/skikt

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

Brukstid ca. 8 timmar vid +20°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.

BEGRÄNSNINGAR
Obs! lnnan tapetsering och målning på Casco® HusFix 
bör först ett test göras, då det finns risk för alkaliutfäll-
ningar. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter och 
alkyd-/oljebaserade färger.

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 skall vara torrt, fast, rent. Svaga ytskikt av-
lagsnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte 
primas. 
Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underla-
get med vatten) innan applicering av Casco® HusFix. 
Applicera den färdigblandade massan direkt på det 
fuktiga underlaget.
  

BLANDNING

4 volymdelar Casco® HusFix blandas ned i ca 1 volym-
del kallt, rent vatten. Blanda Casco® HusFix till en ho-
mogen och klumpfri massa helst med maskinvisp (600 
rpm rekommenderas). Låt massan stå ett par minuter 
innan arbetet påbörjas. Casco® HusFix kan blandas 
med en flexibel vattenmängd för att få en konsisitens 
som passar olika applikationer. T ex vid hållagningar 
mindre vatten och vid rollning använd lite mera vatten 
till önskad konsistens. För modellering eller forming 
etc. kan blandningsförhållandet vara ner till 2 volym-
delar Casco® HusFix till 1 volymdel vatten.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med slät stålspackel, vid kakelmontering 
tandad spackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg och händer rengörs med varmt vatten efter 
användning innan massan torkat.

APPLICERING

Välj lämpligt verktyg, med tanke på storleken på repa-
rationsområde eller limmad bräda, brädans 
struktur baksidan och substratytan. 
Stryk ut Casco® HusFix mot underlaget med en slät 
stålspackel/bredspackel. När spacklet har satt sig (fing-
ertest) kan massan jämnas till med en fuktad skum-
/rivbräda eller polystyrenbit. Ytan kan slipas när mas-
san har härdat. Vid lagning av ytterhörn, använd trä-
skiva eller spackel för att  håIla materialet på plats. 
Rumstemperatur rekommenderas.

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 
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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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