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PRODUKTDATABLAD

Casco® HusFix Rapid
Hvit, hurtigherdende, sementbasert reparasjonsparkel.  For innvendig og      
utvendig bruk.

PRODUKTBESKRIVELSE
Hvit, hurtigherdende sementbasert 
reparasjons-sparkel.  Benyttes til tetting, utbedring og 
reparasjon osv.  på gulv, vegger og tak, innvendig og 
utvendig.  Rask herdetid.  God vedheft til underlag av 
betong, puss, lettbetong, tegl, gips og trefiber-plater 
m.m.  
Casco® HusFix Rapid kan sparkles i tykke sjikt uten fare 
for svinnriss /krakelering.

BRUKSOMRÅDER
For sparkling av hull og sprekker▪
På gulv, vegger og tak▪
Invendig og utvendig▪

PRODUKTEGENSKAPER
Værbestandig håndsparkel basert på hvit sement▪
Hurtigherdende▪
Finkornet, krymper ikke▪
Kort påføringstid▪
God vedhefts-evne.▪
Minimalt svinn▪

 
 
OBS! Kan være vanskelig å slipe. Et alternativ kan være 
å sparkle et tynt sjikt Casco® HusFix over 
herdet  Casco® HusFix Rapid for å oppnå en jevn og 
lettere slipbar overflate. 
 
 

MILJØ INFORMASJON
Emisjonsklasse M1 for bygningsmaterialer.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Spesialsement med hvit lett-filler

Forpakning 10 kg papirsekk
3 kg PE-sekk
1 kg PE-sekk

Utseende/farge Hvitt pulver

Holdbarhet Papirsekk: 12 måneder i lukket emballasje.
PE-sekk: 24 måneder i lukket emballasje.
Lukk /forsegl emballasjen godt etter åpning.

Lagringsforhold Lagre tørt og kjølig.  Det er vanligvis mulig å anvende produktet etter over-
skredet holdbarhet, men herdetid vil da forlenges.

Tetthet Pulver-densitet: 900 kg/m³; mørtel-densitet: 1300 kg/m³
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PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold Bland 3 volum-deler pulver med 1 del kaldt vann.   Eksempelvis:  1 kg
pulver med 0,4 liter vann

Forbruk Ca. 1.0 kg/m²/mm.

Overflatetemperatur Brukstemperatur: +5°C til +30°C

Brukstid Ca. 45 minutter ved +20°C

Tørketid Tørketid:  Herder i tykke sjikt etter ca. 24 timer og i tynne sjikt etter 
ca. 1 time. Herdetid påvirkes av temperatur og luftfuktighet. 
 

PÅFØRINGSVEILEDNING
UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

Underlaget må være fast og rent.  Fjern alle løse par-
tikler og svekkede sjikt.  
Ikke-absorberende overflater har ikke behov for
grunning / primer.

BLANDING

Bland 3 volumdeler Casco® HusFix Rapid med 1 volum-
del rent, kaldt vann. Bland inntil ensartet, klumpefri 
pasta ved bruk av egnet blandeverktøy (f.eks.  mørtel-
drill m/visp).  La blandet pasta hvile noen minutter før 
påføring påbegynnes.

PÅFØRING

Innvendig
Benytt Casco Primer for grunning av overflater som 
betong, gips og sement.  Følg fortynningsanvisninger 
på emballasje.
Utvendig
Fukt opp absorberende overflater (f.eks. tilfør vann 
med kost) før påføringa av Casco® HusFix Rapid.  Påfør 
blandet pasta rett på fuktet overflate.

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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