
Produktblad
Casco® Floor Expert ZZ
April 2020, Version 02.01
020815030110000011

PRODUKTBLAD

Casco® Floor Expert ZZ
VIT, MYCKET SNABBHÄRDANDE SPACKEL OCH LAGNINGSMASSA. PRIMER-
FRI.

PRODUKTBESKRIVNING
Vit, mycket snabbhärdande spackel och lagningsmas-
sa. För extremt snabba lagningar på de flesta under-
lag. Primerfri. Endast inomhus.

ANVÄNDNING
Snabb reparationsspackel för de flesta underlag▪
För golv och vägg▪
Till alla typer av golvvärme▪
Endast för inomhusbruk▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Mycket snabbhärdande▪
Väldigt finkornig▪
Primerfri▪
Väldigt flexibel▪
Vit▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Cementbaserad

Förpackning 4,5 kg PE-säck

Hållbarhet 18 månader i oöppnad förpackning.
Öppnade förpackningar ska förslutas omedelbart och förbrukas så snart 
som möjligt.

Lagringsförhållanden Lagra Casco® Floor Expert ZZ svalt och torrt.

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning Ca. 1,1 kg/m²/mm

Skikttjocklek 0,1 - 5 mm

Underlagets temperatur Både underlag och spackel: Inte under +5 ˚C, bästa 
förutsättningen mellan +15 ˚C - +20˚C

Brukstid Ca 5 minuter

Väntetid / Övermålning Slipbar: Ca. 30 minuter. 
Beläggningsbar: Ca. 30 minuter.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER
BLANDNING

4,5 kg av Casco® Floor Expert ZZ / 1,4 liter rent kallt 
vatten

MONTERINGSTID

Casco® Floor Expert ZZ är lämplig för lagningar, hålfyl-
lande, spackling av hela ytor

För snabb spackling av hela undergolv, lagning av 
trappor och små lagningar.

▪

För att jämna ut nivåskillnader mellan golvmattans 
uppvik mot vägg.

▪

Som reparationsbruk vid ifyllning av hål och ojämn-
heter.

▪

Kan användas under textila, keramiska och elastiska 
golvbeläggningar.

▪

Endast för inomhusbruk.▪
Spacklet ska beläggas. 
 

▪

PRIMING
 
Vid priming av underlaget används lämplig Casco Floor 
Expert primer. För vidare information, se primerns da-
tablad.
 
REKOMMENDERAD ARBETSMETOD  
 

Använd en ren hink.▪
Häll Casco® Floor Expert ZZ i kallt, rent vatten och rör 
till en homogen blandning. Mixer rekommenderas, 
600 v/min i 2-3 minuter.

▪

Sprid ut, jämna av och forma spacklet med en spac-
kelspade.

▪

Skydda härdande Casco® Floor Expert ZZ från höga 
temperaturer, direkt solljus och drag.

▪

Rengör verktygen med vatten innan härdningen på-
börjats.

▪

UNDERLAGETS KVALITÉ

Casco® Floor Expert ZZ lämpar sig på underlag som:
Betong▪
Lättbetong▪
Cement- och snabbcementundergolv▪
Gamla underlag som keramiska plattor, natursten 
och terrazzo

▪

Golvspånskivor▪
Gipsskivor▪

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.

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.

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.

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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