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Silicone Solid 
        

• Högelastisk 

• Primerfri på glas, kakel 
klinker, emalj mm. 

• Resistent mot åldring, vatten, 
saltvatten, ozon UV-strålning, 
kolsyra och normala 
rengöringsmedel.  

 

 

 

 

 

 

 

För tätning och fogning av rörelsefogar 
Inom och utomhus. 
 
Framtagen för användning i våtrum, kök 
och andra ytor med hög fuktbelastning. 
 

 

   
TEKNISK DATA  
 
 Inom- och utomhus 
 Applikationstemperatur: +5-+40 
 1-komponent, ättiksbaserad silikontätmassa  
 Antimögelbehandlad  
 God vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan 

föregående primning 
 Tempreaturresistens härdad:40-180 grader 
 Skinntid: ca: 20 min 
 Härdning: 3 mm/24 tim 
 Glättningsvätska: vatten 
 Hårdhet: 22 Shore A 
 Finns i vit, ljusgrå och transparent.  

 
 
Använd patroner/påsar från samma batch för att 
undvika färgavvikelse. 

 
FÖRPACKNING 
300 ml patroner (12 stycken i kartong) 
 
LAGRING 
Lagra Casco Silicone Solid svalt och torrt. 
Lagringstid 24 månader från tillverkningsdatum i 
oöppnad förpackning. 
Öppnad patron kan inte lagras. 
 
ÖVERMÅLNINGSBAR 
Ej övermålningsbar. 
 
BRUKSANVISNING 
Förarbete 
Alla ytor måste vara rena, torra, fasta och fria från 
damm. Mycket ytsvaga material liksom 
korrisionskänsliga metaller bör förstrykas med Casco 

Primer 21. Silikonfogar på plexiglas och polykarbonat 
får ej utsättas för höga belastningar, då risk föreligger 
för spänningsbrott.  
 
Metall ska rengöras genom avtorkning med 
lösningsmedel med en ren, torr trasa. Glas eller 
keramiska ytor tvättas med sprit eller aceton. Till andra 
speciella ytbeläggningar, kontakta tillverkaren för 
rekommendation av lämpligt lösningsmedel.  
 
UNDERLAG 
Alla ytor måste vara rena, torra, fasta och fria från 
damm.  
Fogen skall vara: 
minimum 5 mm bred och 5 mm djup  
maximum 25 mm bred och 15 mm djup 
 
Fogbredd på 10 till 20 mm kräver fogdjup på  
8 till 12 mm. 
Bottningslist skall användas. 
 
INSTRUKTIONER  
Alla värden kan variera p.g.a. lokala klimatskillnader. 
Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. 
Kulöravvikelser kan förekomma, men påverkar inte 
silikonens funktion. 
Silikonen kan få vissa metaller att korrodera (bly, zink, 
järn).  
Kontrollera att relevant korrosionsskydd finns. 
Casco Silicone Solid innehåller fungicider  
(antimögelmedel) för att förhindra mögelpåväxt. 
Hög luftfuktighet, värme, brist på ljus och bristfällig 
rengöring av fogen kan påskynda mögelpåväxt. 
 
Casco Silicone Solid måste vara kompatibel med de 
rengöringsmedel som används.  
Gör förprov på dold yta. 
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Casco Silicone Solid kan inte användas för fogning eller 
tätning i klorerade pooler eller bassänger. 
 
Fogar med Casco Silicone Solid kan rengöras 7 dygn 
efter fogning. Tobaksrök och liknande kan missfärga 
silikonfogen. 
1-komponents silikon är inte lämplig att använda som 
lim. 
 
MILJÖ 
Se Säkerhetsdatablad. 
 
ÅTGÅNG 
Åtgången styrs av storleken på fogarna. 
En patron Casco Silicone Solid räcker till: 
 

Fogstorlek En patron 
bredd x djup Räckvidd 

5 x 5 mm 12.0 m 
6 x 6 mm 8.0 m 
7 x 7 mm 6.0 m 
8 x 8 mm 4.5 m 

10 x 10 mm 3.0 m 
12 x 10 mm 2.5 m 
15 x 10 mm 2.0 m 
20 x 12 mm 1.2 m 

  
 
 
Förvaras säkert för barn. 
 

 
 
 
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 

Certifierad enligt: 
 

 

Sika Sverige AB 
163 08 Spånga, Sverige 
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: www.casco.com 
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