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PRODUKTBLAD

Casco® VD Super Grip
Färdigblandad specialprimer för täta underlag.

PRODUKTBESKRIVNING
Akryldispersion, fri från lösningsmedel, färdigblandad. 
Vidhäftning mot de flesta släta och icke absorberande 
underlag som gammal keramik, PVC, epoxibeläggning-
ar och terrazzo. 

ANVÄNDNING
Endast för inomhusbruk.▪
Golv och vägg▪
Lämplig för golvvärme▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Lösnigsmedelsfri▪
Färdigblandad▪
Förbättrar vidhäftningen▪
Snabb torktid▪
Lätt att applicera med roller eller pensel▪

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

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus▪
M1▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Special-akryldispersion med tillsatser

Förpackning 1 kg hink (x 6 i kartong), 5 kg hink

Hållbarhet 1 år i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förslu-
tas igen och användas så snart som möjligt.

Lagringsförhållanden Förvara svalt, torrt och frostfritt, ej under +5 ˚C.

Färg Blå

Densitet 1,38 kg/L

Torrhalt (vikt) Ca. 63%

pH-värde Ca. 9,0

APPLICERINGSINFORMATION
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Blandningsförhållande Färdigblandad

Åtgångstabell Ca. 125 g/m2 (7-10 m²/ kg) beroende på underlag, absorption och vertyg

Omgivande lufttemperatur +5°C till +25°C (minst +5°C i underlaget)

Väntetid / Övermålning Vidhäftningsförbättring och absorptionsminskning 0,5-3 timmar.▪
Som fuktskydd 1-2 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
Casco® VD Super Grip används som primer för att för-
bättra vidhäftningen för avjämningsmassor mot släta 
och icke-absorberande underlag.

UTRUSTNING

Borste eller roller.

UNDERLAGETS KVALITÉ

Casco® VD Super Grip är lämpligt för:
underlag av epoxi▪
gamla underlag som keramiska plattor, natursten 
och terrazzo

▪

slipad gjutasfalt eller valsad asfaltbetong▪
gamla tata/belagda ytor▪
gamla släta och tata betongunderlag▪
gamla underlag med vattenbeständiga limrester▪
stål och andra metallunderlag▪
helt vidhäftade, noggrant rengjorda och slipade fjäd-
rande golv (förutom polyuretangolv).

▪

 
Korrosiv metalska korrosionsskyddas.
   
KRAV PÅ UNERLAGET

Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet 
och permanent torrhet.

▪

Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, 
som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel 
och lösa partiklar.

▪

Avlägsna alla substanser som kan försämra vidhäft-
ningen genom rengöring eller avfettning.

▪

Skikt av vattenlösligt lim, ska avlägsnas helt.▪
Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas.▪
Gamla beläggningar ska sitta fast ordentligt mot un-
derlaget. Beläggningar som inte sitter fast ordentligt 
ska avlägsnas.

▪

Alla icke absorberande ytpartier ska rengöras och sli-
pas noggrant.

▪

Lokaler som inte är byggda över källare ska fukttätas ▪

i enlighet med standardföreskrifter.
De krav som anges i relevanta, gällande standarder, 
riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas

▪

 
Polyuretanbelagda golv är inte lämpliga att behandla 
med Casco® VD Super Grip. Vid tveksamheter kan pri-
mer appliceras på ett litet område så att vidhäftningen 
kan kontrolleras.

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Avlägsna svaga ytskikt, föroreningar och eventuell ce-
menthud genom mekanisk bearbetning. Dammsug 
ytan. Underlaget ska vara fast, rent och dammfritt före 
primning.

BLANDNING

Färdigblandad. Appliceras outspädd.

MONTERINGSTID

Rekommenderad arbetsmetod:
Omröras innan användning.▪
Applicera primern jämnt på det torra 
underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. korthårig 
roller eller borste. Se till att det inte bildas pölar.

▪

Avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på 
ca 1–2 timmar. Se produktdatablad för 
lämplig avjämningsmassa.

▪

 
OBS! Primningen får ej vara äldre än 3 dygn.
    
Gammal vinyl, linoleum och gummibeläggningar (upp 
till 2,5 mm tjocka):

Minsta skikttjocklek för avjämningsmassan är 3,0 
mm.

▪

Gamla beläggningar med mjuk baksida är inte lämpli-
ga.

▪

För beläggningar > 2,5 mm, vänligen kontakta teknisk 
service.

▪

Om belastningen förväntas bli hög (sjukhusgolv och 
liknande) är rekommendationen att primning och 
avjämning inte görs på gamla 
beläggningar.

▪

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen omedelbart med vatten. Torkad pri-
mer tvättas bort med aceton.
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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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