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PRODUKTBLAD

VD Fix
Färdigblandad lösningsmedelsfri dispersionsprimer för absorberande under-
lag

PRODUKTBESKRIVNING
Färdigblandad lösningsmedelsfri dispersionsprimer för 
absorberande underlag. Som primer till Casco Foor Ex-
pert golvavjämnings massor. Reducerar absorbering 
till underlaget och förbättrar vidhäftningen av 
golvavjämningen. 
Endast inomhus.

ANVÄNDNING
Primer för absorberande underlag▪
Endast inomhus▪
Till Casco Floor Expert golvavjämning▪
Förbehandling innan applicering av CFE Moisture 
Block

▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Lösnigsmedelsfri▪
Färdigblandad▪
Golv och vägg▪
Förbättrar vidhäftningen▪
Snabb torktid▪
Lättapplicerad▪
Lämplig för golvvärme▪
Nästan luktfri 
 

▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen.
Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvaru-
deklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan 
också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i 
din webläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Lösningsmedelsfri dispersion

Förpackning 1,0 och 5,0 L

Färg Lila

Hållbarhet Minst 1 år i oöppnad förpackning.

Lagringsförhållanden Lagra VD Fix svalt och torrt. Frostfritt. 
Lagrings temperatur: Ej under +5 ˚C eller över +30 ˚C

Densitet 1,0 kg/liter

Torrhalt (vikt) Ca. 22 % och pH ca 8,0

Förbrukning Ca. 125 g/m2 (ca. 7m2/L) beroende av underlaget absorbsionsförmåga.

Underlagets fukthalt Max 95 % RF mätt enligt RBK. Se rbk.nu
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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
UNDERLAGETS KVALITÉ

Draghållfasthet på minst 0,5 MPa. 
 
REKOMMENDERAD ARBETSMETOD 
 
VD Fix ska omröras innan användning. Applicera pri-
mern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt 
verktyg, t.ex. roller eller borste. Se till att det inte bil-
das pölar. CASCO FLOOR EXPERT avjämningsmassor 
kan appliceras efter en torktid på ca 10 minuter – 1 
timme. 
Se produktdatabladet för lämpliga avjämningsmassor.

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet 
och permanent torrhet. Fri från beläggningar som för-
sämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, 
vaxrengöringsmedel och lösa partiklar. Skikt av vatten-
lösligt lim, t.ex. sulfitlim, ska avlägsnas helt. Gammalt 
vattenbeständigt lim ska avlägsnas mekaniskt så nog-
grant som möjligt. Lokaler som inte är byggda över 
källare ska fukttätas i enlighet med standardföreskrif-
ter. De krav som anges i relevanta, gällande standar-
der, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

BLANDNING

Färdigblandad. Appliceras outspädd.

RENGÖRING AV VERKTYG

Med vatten innan primern torkat.

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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