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PRODUKTDATABLAD

Casco® WallCraft
Veggsparkel basert på hvit sement. Kan legges på flislagte flater såvel som 
andre innvendige vegger.  Sparkling og sliping kan gjøres samme dag. 
Det er ikke behov for primer på de fleste underlag.

PRODUKTBESKRIVELSE
Casco® WallCraft er en hvit sparkelmasse basert på 
harpiks-modifisert sement.  Produktet er elastisk og 
kan etterrulles, og fungerer like godt på flislagte
vegger som på andre innvendige vegger.  Takket være 
kort tørketid er det mulig å sparkle og slipe innenfor 
samme arbeidsdag.  På de fleste typer underlag, f.eks. 
fliser, er det ikke behov for primer.  Casco® WallCraft 
kjennetegnes med lett slipbarhet, samt en jevn,
hvit finish. Casco® WallCraft kan overmales eller
flislegges. 
 
 

BRUKSOMRÅDER
For renovering av vegger og undertak.▪
Kan benyttes på flislagte overflater.▪
Primer er ikke nødvendig på de fleste underlag.▪
Påføres med rull eller stålsparkel.▪
For store flater, 20 mm/sjikt.▪
For mindre reparasjoner, opptil 100 mm/sjikt.▪

PRODUKTEGENSKAPER
Finkornet▪
Hvitfarget▪
Lett slipbar▪
Fin, glatt overlfate▪
For renovering og dekorpuss-arbeid▪
Ikke behov for primer på de fleste underlag▪
Støvredusert▪

GODKJENNELSER / STANDARDER
Emicode EC-1PLUS

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Sementbasert

Forpakning 20 kg papirsekk
4 kg PE-sekk

Holdbarhet Papirsekk: 6 måneder i forseglet emballasje. PE-sekk: 18 måneder i for-
seglet emballasje. Lukk forpakning forsvarlig etter åpning. Åpnede sekker 
bør lukkes umiddelbart og forbrukes så raskt som mulig.

Lagringsforhold Casco® WallCraft lagres tørt og kjølig.

Utseende/farge Hvitt pulver

Tetthet Pulverdensitet: 1000 kg/m3.  Mørtel-densitet: 1400 kg/m3
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PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold 4 kg pulver / 1,8 liter kaldt vann
20 kg pulver / 9,2 liter kaldt vann

Forbruk ca. 1,0 kg/m²/mm

Lag tykkelse 0-20 mm / sjikt.
For mindre reparasjoner er fyllingsgrad opptil 100 mm/sjikt

Overflatetemperatur Ikke under +5˚C,  optimalt mellom 15˚C - +20˚C

Brukstid 30 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING
PÅFØRING 
Casco® WallCraft er egnet for  helflate-sparkling, 
utjevning og reparasjoner på

Ru/grove overflater▪
Vegger og tak▪
Keramisk flis▪
Fuger mellom gipsplater med armeringstape▪
Fuger mellom prefabrikerte himlingsplater.▪
Større hull og skader på vegg /gulv.▪

Casco® WallCraft kan dekkes med tapet, maling, 
dispersjonssparkel og listverk.
   
Blandeforhold
4 kg Casco® WallCraft / 1,8 liter kaldt vann
20 kg Casco® WallCraftt / 9,2 liter kaldt vann
Priming/ grunning
Blandeforhold -  Primer: Vann

Sugende (høy-absorberende) underlag grunnes /▪
    primes med Casco Primer (1:3)

Gipsbasert pussunderlag, grunnes / primes  med 
Casco Primer (1:1). Ytterligere behandlinger kan gjø-
res etter tørkeprosess, ca. 60

▪

    minutter.
Grunning / priming er ikke påkrevet for underlag av 
fliser.

▪

  
Anbefalt arbeidsmetode:

Benytt ren bøtte.▪
Tilsett  Casco® WallCraft pulveret til rent vann, og 
bland inntil ensartet, klumpefri blanding 
(Anbefalt blandehastighet:  600 rpm  i 3 minutter.)

▪

Påfør og jevn ut sparkelmassen med en egnet glatt-
kantet stålsparkel.

▪

Casco® WallCraft kan påføres i tykkere sjikt i en 
enkelt operasjon (opptil 20 mm).

▪

Når sparkelmassen starter tilstivning kan overflaten 
etter-sparkles for å opparbeide så glatt finish som 
mulig.

▪

For sparkling av hull, benytt mindre vann for å oppnå 
tykkere konsistens.

▪

Ikke påfør mineralfarger på overflater behandlet 
med Casco® WallCraft.  

▪

Krav til underlag:
Tilstrekkelig fasthet, bæreevne, dimensjonsstabilitet 
og varig tørt.

▪

Fritt for sjikt som reduserer vedheft, eks.vis. støv, 
skitt, olje, fett, rengjøringsvoks og løse partikler.

▪

Separerende eller sintrede sjikt, og andre lignende 
forurensninger må fjernes ved sliping, børsting, 
blastring, fresing eller grundig rengjøringsmetode.

▪

Gamle, svekkede avrettingslag må fjernes mekanisk.▪
Krav iht. relevante standarder, veiledninger og spesi-
fikasjoner må overholdes.

▪

UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

Casco® WallCraft er egnet for sparkling, utjevning og 
reparasjon uten behov for primer på overflater av:

Gipsplater▪
Betong▪
Sementbasert sparkelmasse, kalk-
sementbasert sparkelmasse

▪

Pussmørtel klasse:  CS I - CS IV  iht  EN 998-1▪
Tørre konstruksjonsdeler▪
Keramiske belegg▪
Vannfaste, tette emulsjonsmalinger, akryl-basert lakk 
eller alkyd-harpiksbasert lakk.

▪

Lateks-  og akrylatmaling▪
Malt tekstiltapet eller glassfiber-strie tapet.▪
Dekorpuss▪
Murverk▪

 
Samt for reparasjon, utjevning og sparkling med bruk 
av primer /grunning på overflate av:

Gipssparkel (iht. EN 13279-1)▪
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LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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