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Ersätter: ---

Datum: 2018-06-28

OneFill Premium
Färdigblandat akrylbaserat finspackel
för lagningar upp till 5 cm. Krymper inte
och kan användas mot de flesta material
såsom trä, tegel, betong, metall, masonit
och spånplatta. För inom- och
utomhusbruk (måste övermålas).

TEKNISK DATA
Typ: Akrylbaserat spackel
Färg: Vit
Konsistens: Pasta.
Densitet: Ca 0,4 g/m3
pH: 8,5
Hårdhet: Shore 30 D.

APPLIKATIONSDATA
Arbetstemperatur: +5OC - +30OC
Tjocklek: upp till 50 mm/lager
Torktid: Yttorr cirka 30 minuter
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. Knåda produkten ordentligt före
användning. Hål som är djupare än 5 cm ska fyllas i
flera omgångar med tillräcklig torktid mellan skikten.
Finns behov av en finare yta kan man med fördel
spackla ett lager med Casco MultiFill. Vid användning
utomhus, måla minst två gånger när produkten har
torkat. Rengör verktyg och händer med varmt vatten
efter användning.

• Färdigblandat extremt
lättviktsfiller
• Enkelt att applicera, skruvoch spikbart
• Inom- och utomhus
(övermålat)
• För hål upp till 5 cm.

Notera att produkten inte kan användas på ytor som
befinner sig under vatten.
Om produkten används utomhus, måste de övermålas
två gånger.

FÖRPACKNING
500 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

