PRODUKTBLAD

Casco® HusFix
CEMENTBASERAD LAGNINGSSPACKEL FÖR HÅL, SKARVAR OCH HELSPACKLING AV VÄGGYTOR, BÅDE INOMHUS OCH UTOMHUS.
▪ Kan övermålas
▪ Låg krymp även i tjocka skikt

PRODUKTBESKRIVNING
Cementbaserat lagningsspackel som används for
skarv- och bredspackling inom- och utomhus. Lagning
av små och stora hål. Även som våtstarkt väggspackel.
Kan spacklas i tjocka skikt sjunker inte. Produkten kan
blandas med olika mängd vatten. mindre mängd vid
lagning av hål och stora skador. Tillsätt lite mer vatten
för en konsistens som går att rolla upp på väggen.
Produkten är flexibel, går att spika och skruva i. Vidhäftningen mot de fiesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor
m.fl.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
▪ Ett väderbeständigt, cementbaserat spackel, fast och
lagningsmassa
▪ Mycket bra fyllnadsförmåga.
▪ Finkornig och krymper ej
▪ Möjligt att spika och skruva i spacklet
▪ Lättslipad
▪ Mycket god vidhäftningsförmåga
▪ Brukstid är upp till 8 tim vid +18 °C
▪ Ljusgrå
▪ Dryg, smidig och krämig konsistens

ANVÄNDNING
▪ Lagning av små och stora hål (upp till 10 cm/skikt)
▪ Bredspackling
▪ Inom och utomhus

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas

Specialcement med lättfiller

Förpackning

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

Utseende / Färg

Mycket ljust grå

Hållbarhet

Pappers påse: 12 månader i oöppnad förpackning.
PE-påse: 24 månader i oöppnad förpackning.
Förslut omedelbart efter användning.

Lagringsförhållanden

Lagras torrt och svalt

Densitet

Pulver; ca 800 kg/m3, blandad produkt; ca 1100 kg/m3

APPLICERINGSINFORMATION
Förbrukning
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Ca 1.0 kg/m²/mm. Åtgång vid kakelsättning beror på den tandade spaden
storlekständer men normalt ca 2.5 kg/m².

Skikttjocklek

1 - 100 mm

Omgivande lufttemperatur

Arbetstemperatur: +5 °C - +30 °C

Brukstid

Blandad, ca 8 timmar

Torktid

Upp till 2 mm, ca 2 timmar; tjockare lager upp till 48 timmar, beroende på
temperatur, ventilation och luftfuktighet.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

BEGRÄNSNINGAR

Verktyg
Slät stålspackel, vid kakel montering tandad spackel.

Obs! lnnan tapetsering och målning på Casco® HusFix
bör först ett test göras, då det finns risk för alkaliutfällningar i samband med färg och tapet. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter och alkyd-/oljebaserade
färger.

Rengöring
Underlaget skall vara torrt, fast, rent. Svaga ytskikt avlagsnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte
primas.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Primning
Inomhus
Kraftigt sugande underlag, t ex betong, puts, cement
m.fl. primas med Casco Primer. Se blandningsförhållande på förpackningen.
Utomhus
Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget 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 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco® HusFix till en homogen och klumpfri massa helst med maskinvisp. 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.

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

Lagning och spackling
Stryk ut Casco® HusFix mot underlaget med ett slät
stålspackel/bredspackel. När spacklet har satt sig (fingertest) kan massan jämnas till med en fuktad skum/rivbräda eller polystyrenbit. Ytan kan slipas när massan har härdat. Vid lagning av ytterhörn, använd träskiva eller spackel for att håIla materialet pa plats.
Rumstemperatur rekommenderas.

LAGSTIFTNING

RENGÖRING AV VERKTYG
lrriterande, lnnehaller > 30 % cement. lakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid
stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta
läkare. Förvaras oåtkomligt för barn.Verktyg rengörs
med vatten innan massan torkat. Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.
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

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

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

Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller 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 beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljningsoch leveransbestämmelser är gällande. Användaren
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

CascoHusFix-sv-SECASCO-(04-2020)-2-1.pdf
Produktblad
Casco® HusFix
April 2020, Version 02.01
021820201000000035

2/2

