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MultiFill
Färdigblandat akrylbaserat finspackel
för lagningar upp till 1 cm. Krymper inte
och kan användas mot de flesta material
såsom trä, tegel, betong, metall, masonit
och spånplatta (ej på PVC el aluminium).
För inom- och utomhusbruk
(övermålad).

TEKNISK DATA
Typ: Vattenresisten filler och akrylatdispersion
spackel
Färg: Vit.
Konsistens: Pasta.
Densitet: Ca 1,7 g/m3 .
pH: ca 8.

APPLIKATIONSDATA
Arbetstemperatur: +10OC - +20OC
Tjocklek. Max 1 cm/lager
Torktid: Tunna skikt ca 1 timme.
Verktyg: Stålspackel
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
HÄLSA OCH MILJÖ
Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Vid arbete med spackel ska alltid god arbetshygien
iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.
Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat.
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.
BRUKSANVISNING
Avlägsna alla lösa partiklar. Underlaget ska vara rent,
torrt och dammfritt. Tuben ska knådas väl innan
användning. Produkten avjämnas med en fuktig
spackelspade. Hål som är djupare än 1 cm ska fyllas i
flera omgångar med tillräcklig torktid mellan skikten.
Vid reparationer av hål och sprickor större än 1 cm kan
Casco OneFill användas och sedan överspacklas med
MultiFIll. Stäng tuben väl efter användning. Rengör
verktyg och händer med varmt vatten efter
användning.

• Färdigblandat finspackel
• Inget krymp
• Mycket låg sprickbildning
• Enkelt att applicera
• Inom- och utomhus
• Vit

Använd ej på PVC eller aluminium. Vid
utomhusapplicering måste MultiFill övermålas.

FÖRPACKNING
250 ml
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Certifierad enligt:
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att
finna den lämpligaste arbetsmetoden.
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll,
kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I
varje enskilt fall rekommenderas
provning och kontinuerlig kontroll

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.se

