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PRODUKTDATABLAD

CascoSpack Medium
FÆRDIGBLANDET, MEDIUM LETSPARTELMASSE MED GOD FYLDEEVNE

PRODUKTBESKRIVELSE
En færdigblandet vægspartelmasse med medium 
struktur, der kan påføres i lagtykkelse op til 4 mm. Ca-
scoSpack Medium kan anvendes til bredspartling, min-
dre reparationer, pladesamlinger og sparteltape. Pro-
duktet har god vedhæftning til puds, beton, spånpla-
der og gipsplader, og er let at slibe efter optørring. Ca-
scoSpack Medium er egnet til spartling af vægge der 
skal males eller tapetseres. Kun til indvendigt brug (ik-
ke vådrum).

ANVENDELSE
Bredspartling▪
Lagtykkelse op til 4 mm▪
Overmalbar▪
Underlag for tapet▪
Montering af sparteltape▪
Kun indvendigt brug (ikke vådrum)▪

EGENSKABER
God fyldeevne▪
Færdigblandet▪
Let at slibe▪
Let at påføre▪

GODKENDELSER / STANDARDER
Opfylder krav til

M1▪
CE-mærkning iht. EN 15824 og EN 13963.▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Co-polymer pasta

Emballage 10 liter, 5 liter og 400 ml
Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der for-
handles i Danmark.

Holdbarhed 12 måneder i original, uåbnet emballage

Opbevaringsforhold I tørre omgivelser, og i uåbnet emballage, ved temperaturer mellem +5°C og +20°C

Udseende / farve Lys grå

Densitet Ca. 1,2 kg/m3

ANVENDELSE

Lagtykkelse Op til 4 mm pr. lag

Temperatur på underlaget Ikke under +5°C
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BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad 
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION
Produktet kan anvendes på underlag såsom gipspla-
der, træ, beton, letbeton, spånplader m.v., til mindre 
reparationer (op til 4 mm lagtykkelse) og til breds-
partling.

▪

Huller dybere end 4 mm skal fyldes ad flere gange, 
med nødvendig tørretid imellem påføringer.

▪

Produktet kan overmales eller fungere som underlag 
for tapet.

▪

ANVENDELSE

Før spartling påbegyndes, skal det sikres at underlaget 
er rent, tørt og fri for løse partikler. Der anvendes en 
stålspartel og den holdes i en vinkel af ca. 30° til væg-
gen. Spartelmassen påføres med store strøg, og der 
skal ikke presses for hårdt. Ved påføring af et 2. lag, 
skal overfladen på 1. lag først slibes med fint sandpa-
pir efter optørring. Tørretid er afhængig af lagtykkelse, 
temperatur, luftfugtighed, underlag m.v. Hvis væggen 
skal tapetseres, skal der forlimes med fortyndet tapet-
lim iht. leverandørens anvisning, for at sikre god ved-
hæftning og mindske risikoen for blærer. Produktet er 
kun til indvendigt brug i tørre rum og ikke vådrum.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med rent vand straks efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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