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Ersätter: ---
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CascoSpack
Universal
Färdigblandat väggspackel med extra fin
yta och hög fyllnadsförmåga. Väldigt lätt att
applicera och lågt krymp. Används för i- och
skarvspackling samt bredspackling på puts,
betong, lättbetong och skivmaterial.
Utmärkt för iläggning av skarvremsa. Kan
övermålas eller användas som underlag vid
tapetsering. Inomhusbruk i torra utrymmen.

TEKNISK DATA
Typ: lättvikts filler och akrylat copolymer.
Färg: Gråaktig.
Konsistens: Pasta.
Densitet: Ca 1, 35 kg/l
Lösningsmedel: Vatten.
pH: 8

APPLIKATIONSDATA
Arbetstemperatur: Ej under +5OC.
Åtgång: 1 liter/m2 /mm.
Skikttjocklek: upp till 4 mm.
Beläggningsbar: 1 – 2 timmar, beroende på tjocklek
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.
Vid slipning rekommenderas användning av
skyddsglasögon.
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.
BRUKSANVISNING
Spacklet kan användas på ytor så som puts, betong,
lättbetong och skivmaterial, för bredspackling eller för
lagning av små hål upp till 4 mm djupa. För ojämnheter
större än 4 mm, spackla flera gånger med slipning
mellan varje lager. Spacklet kan användas som
undrelag för tapetsering eller målning.

• Mycket lätt att applicera
• Mycket fint högfyllande
spackel
• Väldigt lättslipat
• Kort torktid
• För små hål och
bredspackling

Spackling
Ytorna måste vara rena och torra. 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 kanter. Behöver du
spackla flera lager, slipa med fint slippapper och
torka/borsta rent väggen mellan varje spackling. Före
tapetsering och målning måste väggen rengöras med
borste alt fuktig trasa.
Vid tapetsering, förlimma väggen med utspätt vägglim
för att undvika blåsbildning eller dålig limning. Se
vägglimsetikett för spädningsförhållande.
Produkten ska endast användas inomhus i torra
utrymmen.
FÖRPACKNING
10 liter
5 liter
250 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.
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