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PRODUKTBLAD

Casco® WallCraft
REPARATIONSSPACKEL FÖR HÅL OCH RENOVERING AV HELA YTOR.

PRODUKTBESKRIVNING
En vit cementbaserad elastisk och rollbar spackel och 
lagningsmassa med 1-20 mm skikttjocklek. Casco® 
WallCraft kan användas direkt på keramiskaplattor ut-
an primer och likväl på övriga väggytor inomhus.
Tack vare den snabba härdtiden är det möjligt att 
spackla och slipa samma dag. Casco® WallCraft är lätt-
slipat och ger en mycket slät och vit finish. Casco® 
WallCraft kan målas eller användas som ett underlag 
för keramiska plattor.

ANVÄNDNING
Endast för inomhusbruk▪
För renovering av väggar och tak▪
Spackling på keramiska  plattor▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
För renoveringar och lagningar▪
Primerfri på de flesta underlag▪
Dammreducerad▪
Vitfärgad▪
Applicera med roller eller spackelspade▪
Ger en slät yta▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se 
MiljöAppen. Här hittar du även information om EC1, 
M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad 
mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in 
www.sikamiljoapp.se i din webbläsare. 
  

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus och M1 för låg emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Cementbaserad

Förpackning 20 kg papperssäck; 4 kg PE-påse

Hållbarhet papperssäck : 6 månader ▪
PE-påse: 18 månader ▪

från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade 
förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möj-
ligt.

Lagringsförhållanden Lagras frostfritt, svalt och tort (i oöppnad förpackning)

Utseende / Färg Vitt 

Densitet Pulver 1000 kg/m3, blandad product 1400 kg/m3
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APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande 4 kg pulver + 1,8 liter av rent kallt vatten▪
20 kg pulver + 9,2 liter av rent kallt vatten▪

Förbrukning Ca. 1,0 kg/m²/mm

Skikttjocklek Bredspackling 1-20 mm/ skikttjocklek.▪
Mindre lagningar upp 100 mm/skikt▪

Omgivande lufttemperatur +5 °C ... +30 °C

Brukstid Ca 30 minuter vid +20°C

Väntetid / Övermålning 1 mm ca 1 timma▪
10 mm ca 24 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
UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Casco® WallCraft är lämplig för spackling, fyllning eller 
utjämning av följande underlag utan primer:

Betong▪
Gipsskivor (CS I - CS IV enligt EN 998-1)▪
Cementbunda väggskivor▪
Glasbetong▪
Keramiska plattor▪
Våtrumsfärg▪
Akryllack▪
Latex och akrylfärger▪
Målad glasfiberväv▪
Väggspackel▪
Masonit▪

 
Med primer för följande underlag:

Gipsspackel (enligt EN 13279-1)▪
 
Använd Casco VD Universal Primer för priming mycket 
sugande underlag och gipsspackel. Läsa separat pro-
duktdatablad för primer. Ytterligare behandling kan 
göras efter fullständig torkning, ca. 60 minuter. 
Underlaget skall vara tillräckligt hållfasthet, bärighet, 
dimensionsstabilitet och permanent torrhet; fri från 
beläggningar som försämrar vidhäftningen, som 
damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa 
partiklar.
Separationsskikt, sintrade skikt och liknande ska av-
lägsnas på lämpligt sätt, t.ex. genom slipning, borst-

ning, sandblästring, fräsning eller grundlig rengö-
ring. Gamla lösa och svaga skikt ska avlägsnas meka-
niskt.
De krav som anges i relevanta, gällande standarder, 
riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.
Följ relevanta produktdatablad om kompletterande 
produkter ska användas. Vid tveksamheter bör ytterli-
gare information inhämtas från tillverkaren.

BLANDNING

4 kg av Casco® WallCraft med 1,8 liter rent kallt rent 
vatten

▪

20 kg av Casco® WallCraft med 9,2 liter rent kallt rent 
vatten

▪

Blanda Casco® WallCraft i kallt rent vatten och rör om 
till en homogen klumpfri massa helst med en automa-
tisk maskinvisp (600 rpm 3 minuter rekommenderas).
  

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Applicera spacklet med en stålspackel.
  

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg och händer rengörs med varmt vatten efter 
användning innan massan torkat.
  

APPLICERING

Casco® WallCraft är lämplig för spackling och lagningar 
av skador, skarvar och hela ytor

Väggar och tak▪
Keramiska plattor i våtrum skall den täckas av täts-
kikt

▪

Skarvar på gipsskivor med eller utan armering▪
Skarvar på förfabriserade tak▪
Stora hål och skador på vägg och golv▪

 
Casco® WallCraft används som underlag till tapeter el-
ler målning.
 

Använd en ren hink▪
Applicera spacklet med en stålspackel.▪
Casco® WallCraft kan spacklas upp till 20 mm i en ar-
betsomgång.

▪

Efter en stunds härdning kan ytan bearbetas och gö-▪
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ras mer slät.
Vid lagningar bör Casco® WallCraft blandas med 
mindre vatten för att få en tjockare konsistens.

▪

Vid spacklingar i flera lager skall primning ske (Casco 
VD Universal Primer 1:1) när det första lagret har tor-
kat.

▪

Applicera inte mineraliska färger på Casco® WallCraft▪
 

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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