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Erstatter: 2017-01-12 Dato: 2018-01-24 

CascoSpack LF   

 Færdigblandet 

 Lav egenvægt 

 Let at påføre 

 God fyldeevne 

 Meget let at slibe 

 Kan overmales direkte eller bruges som underlag for tapet, 
glasvæv m.m. 

Finkornet og færdigblandet 
spartelmasse. Anvendes indendørs i 
tørre rum til spartling af lofter og vægge. 
Giver en meget fin overflade og bruges 
til revner og huller samt til plade-
samlinger og søm- og skruehuller. 
Velegnet til fuldspartling af puds, beton, 
gasbeton samt gips og andre 
pladematerialer. 

 
TEKNISKE DATA 
Produkttype: Færdigblandet spartelmasse 
Basis: Copolymer latex dispersion 
Opløsningsmiddel: Vand 
Vægtfylde: 1.200 kg/m³ 
Farve: Hvid 
Lagtykkelse: Max. 4 mm pr. gang 
Kornstørrelse: Groveste korn 0,10 mm 
Rækkevne: 0,5 ltr/m²/mm 
Tørretid: Ca. 2 timer afhængig af lagtykkelse, 
temperatur og luftfugtighed  
Slibetør: Ca. 2 timer 
Anvendelsestemperatur: Min. +18 °C  
Overmalbar: Efter ca. 2-8 timer afhængig af 
lagtykkelse. Kan overmales direkte 
Værktøj: Glat spartel 
 
 
RENGØRING 
God renlighed bør altid overholdes. Produktet bør 
håndteres med forsigtighed. Undgå hud- og 
øjenkontakt. Ved hudkontakt vask med vand og sæbe. 
Værktøj rengøres med vand inden spartelmassen 
tørrer. Det anbefales at anvende beskyttelses-
handsker, -briller og -maske ved slibning.  
 
FORBEHANDLING 
Underlaget skal være fri for revner, tryk- og trækfast, 
rent og tørt samt fri for slipmidler. Fjern svage og løse 
områder. Revner udsættes og monteres med 
glasfiberstrimmel. Større huller og lunker udsættes af 
flere gange med Cascospack LM 3574 
 
PRIMNING 
Stærkt sugende underlag fugtes med vand inden 
spartling. 
 

EMBALLAGE 
400 ml soft tube 
10 liter spand 
 
HOLDBARHED OG OPBEVARING 
12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. 
Ikke under 5 °C. Frostfrit.  
 
BORTSKAFFELSE  
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med 
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende 
regler og love. 
 
SIKKERHED & MILJØ 
Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr 
som fx handsker, briller m.m.  
 
Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for 
produktet på www.casco.dk.  
 

BEMÆRK  
Følg de relevante produktdatablade ved brug af 
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at 
producenten kontaktes for yderligere information.  
 
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, 
retningslinjer og datablade.  
 
Se venligst det landespecifikke datablad.  
 
Denne produktinformation erstatter alle tidligere 
udgaver. 
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Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. 

Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at 

finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger 

uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for  de opnåede 

resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en 

problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig 

kontrol. 

Certificeret iflg.: 
 

 
 

 

Sika Danmark A/S 
Hirsemarken 5 
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
casco@dk.sika.com 
www.sika.dk 
www.casco.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


