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PRODUKTBLAD

CascoSpack LV
HÖGFYLLANDE VÅTRUMSSPACKEL.

PRODUKTBESKRIVNING
Färdigblandat våtrumsspackel som ger en slät yta och 
har god fyllningsgrad. Lättapplicerat med en låg 
krymp. För helsspackling och skarvspacklingar på be-
tong, puts, lättbetong och skivmaterial. Mycket bra för 
att montera skarvtape.

ANVÄNDNING
Våta och torra rum inomhus▪
För helsspackling och skarvspacklingar ▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Lättapplicerat▪
Ger en fin yta▪
Goda fyllningsegenskaper▪
Lättslipat▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se 
MiljöAppen. Här hittar du även information om EC1, 
M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad 
mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in 
www.sikamiljoapp.se i din webbläsare. 

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus & M1 för låg emission▪
CE -marking enligt EN 15824 och EN 13963▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Vattenresistent filler baserat på kalciumcarbonat och akrylpolymer.

Förpackning 10 L

Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpack-
ning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så 
snart som möjligt. 

Lagringsförhållanden Lagras frostfritt, svalt och tort (i oöppnad förpackning). Ej under +5 °C eller 
över +20 °C.

Utseende / Färg Ljusblå

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning 1 liter/m²/mm

Skikttjocklek Upp till 5 mm per arbetsomgång
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Omgivande lufttemperatur +5°C ... +35°C

Härdningstid 1-2 timma/ 1 mm (+23°C/ 50% RF). Torktiden kan variera beroende på la-
ger tjocklek, underlag, temperature, luftfuktighet.

Väntetid / Övermålning 24 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Spacklet kan användas på ytor så som gips, betong, 
lättbetong etc, för bredspackling eller för lagning av 
små hål upp till 5 mm djupa.

▪

För ojämnheter större än 5 mm, spackla flera gånger 
med slipning mellan varje lager.

▪

Spacklet kan användas som underlag för PVC-bekläd-
nad, för målning med latex/alkydfärg.

▪

BLANDNING

Ingen blandning, färdig att använda. 

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med stålspackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter an-
vändning.

APPLICERING

Avlägsna alla lösa partiklar. Underlaget ska vara rent, 
torrt och dammfritt.

▪

Använd en stålspackel och applicera spacklet med 
långa drag, håll spackeln i en vinkel av ca 30 ° mot 
väggen och tryck inte för hårt så att du skapar kan-
ter.

▪

Fyll ojämnheter med spackel.Låt torka innan slipning. 
Torktiden påverkas av skikttjocklek, temperatur, luft-
fuktighet, underlag etc.

▪

Behöver du spackla flera lager, slipa med fint slippap-
per och torka/borsta rent väggen mellan varje spack-
ling.

▪

 

Före vattentätning, tapetsering och målning måste 
väggen rengöras med borste alt fuktig trasa.

▪

Om tapeter appliceras på väggen, se till att förlimma 
väggen med utspätt tapetlim (följ tapet- och 
limtill?verkarens rekommendationer).

▪

Vid stora hål eller lagningar använd Casco® HusFix el-
ler Casco® HusFix Rapid.

▪

Produkten är utvecklad för våtutrymmen men kan 
även användas i torra utrymmen.

▪

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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