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PRODUKTBLAD

Casco® WallFiller
Reparationsspackel för gipsskivor, bredspackling samt lagning av mindre hål.

PRODUKTBESKRIVNING
Ett vitt gipsbaserat väggspackel för helspackling samt 
lagning av minder hål med fyllnadskapaciteten 1-20 
mm/lager. Krymper inte, är mycket lätt att applicera 
och ger en fin slät yta. Ej för fyllning av större hålighe-
ter i träbaserat skivmaterial.

ANVÄNDNING
Spackling av stora ytor▪
Lagning av minder håligheter▪
För vägg och tak▪
Endast inomhus och i torra utrymmen▪

 

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Dammreducerat▪
Mycket fin kornstorlek, ger en mycket fin slät yta▪
Lätt att applicera▪
Inget krymp▪
Snabbtorkande▪

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

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus & M1 för låg emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Gipsbaserat

Förpackning 10 kg pappersäck; 3 kg, PE-påse

Hållbarhet 10 kg: 12 månader▪
3 kg: 24 månader▪

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

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

Utseende / Färg Vitt pulver

Densitet Pulver ca. 950 kg/m3; blandad 1,4 kg/m3
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APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande 3 kg pulver + 1,8 liter kallt vatten▪
10 kg pulver + 6 liter kallt vatten▪

Förbrukning Ca. 1.0 kg/m2/mm

Skikttjocklek Vid bredspackling 1-20 mm för varje lager

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

Brukstid Ca. 1 timme

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

Underlaget måste vara torrt, fast och rent. Ta bort allt 
löst sittande material mekaniskt.Vid spackling av stör-
re ytor på absorberande underlag så som betong, gips, 
lättbetong, etc. ska underlaget primas med Casco VD 
Universal Primer; se primerns förpackningen för ut-
spädningsinstruktioner. Primer måste vara helt torr in-
nan du börjar spackla.
  

BLANDNING

Blanda 10 kilo Casco® WallFiller med ca 6 liter kallt, 
rent vatten

▪

Blanda 3 kilo Casco® WallFiller med ca 1,8 liter kallt, 
rent vatten

▪

Blanda med maskinvisp tills du erhåller en klumpfri, 
slät massa.
  

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Små lagringar: liten stålspackel▪
Större ytor: bred stålspackel▪

 

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten innan produkten torkat. 
Torkad produkt tas bort mekaniskt.
  

APPLICERING

Använd en liten stålspackel (sk Japan spackel) att ap-
plicera med. Släta ut direkt med en större spackel för 
att få fina kanter. 
Vid lagning av djupare/större håligheter, fyll i flera la-
ger och fyll max 100 mm per lager. Underliggande 
spackel måste vara torrt innan nästa lager appliceras. 
Ytan kan sandas så snart spacklet har torkat. Det går 
även att släta ut ytan med fuktig svamp när ytan är 
”finger torrt” (inte kladdar på fingrarna men fortsatt 
mjukt under översta lagret).
OBS! Använd inte Casco® WallFiller för att fylla större 
sprickor/håligheter i träbaserade skivor.
   

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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