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HusFix Rapid 3649 
 
Användningsområde  • En vitt snabbhärdande cementbaserat lagningsspackel. Används 

för fyllning, lagning, reparation och liknande på golv, väggar och i 
tak inom- och utomhus. Snabbare härdningstid än HusFix 3676. 

• God vidhäftning mot underlag såsom betong, puts, lättbetong, 
tegel, gips- och träfiberskivor m.m. 

• Är vit i färgen och kan användas som fästmassa till ljuskänsliga 
material t.ex. marmor och glasmosaik. 

• HusFix Rapid 3649 kan spacklas i tjocka skikt utan att ge 
krympsprickor.  

 
OBS! Innan tapetsering och målning direkt på HusFix Rapid 3649 bör 
först ett prov göras, då det finns risk för alkaliutfällningar i samband med 
övermålning och tapetsering. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter 
och alkyd/olje baserade färger.  

  
Produktegenskaper • Ett väderbeständigt, vitcementbaserat handspackel, fäst- och 

lagningsmassa. 
• Snabbhärdande 
• Finkornig. 
• Appliceringstid på ca 15 minuter vid +18°C. 
• Mycket dryg. 
• Mycket bra fyllnadsförmåga. 
• God vidhäftningsförmåga. 
• Ingen krympning. 

  
  
Bruksanvisning Förbehandling av underlaget 

Underlaget ska vara fast, rent och svaga ytskikt avlägsnas.  
Ej sugande underlag behöver inte primas. 
Inomhus 
På sugande underlag (t.ex. betong, puts, cement) primas underlaget med 
Casco Primer 3698, se blandningsförhållande på förpackningen.  
Utomhus 
Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) 
innan applicering av HusFix Rapid. Applicera den färdigblandade massan 
direkt på det fuktiga underlaget.  
 
Blandning                                               
3 volymdelar HusFix Rapid blandas ned i ca 1 volymdel rent, kallt vatten. 
Vid blandning rekommenderas maskinvisp, ca 600 varv/minut. Den 
färdigblandade massan ska vara homogen och klumpfri. 
 
Lagning och spackling 
Applicera den färdigblandade massan mot underlaget med en slät 
stålspackel. Ytan kan slipas när den har ljusnat. Observera att HusFix 
Rapid är mycket svårslipat efter fullständig uthärdning.  
 

Produktinformation 



 Limning av golvgips och liknande skivmaterial 
Blanda HusFix Rapid enligt anvisning och applicera massan med tandad 
spackel 6X6 mm. Montera skivorna omgående i uttandad massa. 
Eventuellt kan skivorna behövas belastas eller skruvas mot underlaget 
under massans härdningstid (1 dygn) för att säkerställa god övervätning 
och kontakt mellan underlag och skiva. Avlägsna därefter skruvarna. 

 
 
TEKNISKA DATA 
 
Typ  Specialcement med lättfiller. 
 
Färg Vit 
 
Densitet Ca 900 kg/m³, färdigblandad 1300 kg/m³. 
 
pH >10 
 
Brandfara  Ingen 
 
Temperaturbeständig  Ja 
 
Arbetstemperatur +5°C till +30°C. 
 
Blandning  Blanda 3 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten. 
 
Åtgång 1,0 kg / m² / mm 

Kakelsättning från 1,8 - 4 kg/m2 beroende på underlag och plattmodell. 
 
Appliceringstid Ca 15 minuter vid +18°C. 
 
Brukstid Blandad ca 45 minuter vid +18°C. 
 
Torktid Härdar i tjocka skikt efter ca 24 timmar och i tunna skikt efter ca 1 timme. 

Härdningstiden påverkas av temperatur och luftfuktighet. 
 
Lagringstid 6 månader i sluten förpackning, öppnad förpackning återförslutes väl. 

Lagras svalt och torrt.  
Produkten går normalt att använda vid överlagring, härdningstiden 
förlängs dock. 

 
Förpackning 750 gram 

2,5 kg 
10 kg 

 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning IRRITERANDE, Innehåller >30 %  cement. 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid 
hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast 
med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg 
rengöres med vatten innan massan har härdat. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLDET. 

 
 
 



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT         
 
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan 
vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala 
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 

 

 
 

Akzo Nobel Bygglim AB 
Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
Downloaded från www.casco.se  
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