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PRODUKTBLAD

Casco® HusFix Rapid
ETT VITT SNABBHÄRDANDE CEMENTBASERAT LAGNINGSSPACKEL. UTOM- 
OCH INOMHUS.

 
 

PRODUKTBESKRIVNING
Ett vitt snabbhärdande cementbaserat lagningsspac-
kel. Används för fyllning, lagning, reperation och 
liknande pa golv, väggar i tak inom- och utomhus. 
Snabb härdningstid. God vidhäftning mot underlag 
som betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiber-
skivor m.fl. Casco® HusFix Rapid kan spacklas i 
tjocka skikt utan att ge krympsprickor.

ANVÄNDNING
Lagning av hål och sprickor▪
På golv, väggar och tak▪
Inom - och utomhus▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Ett väderbeständigt, vitcementbaserat handspackel▪
Snabbhärdande▪
Finkornig och krymper ej▪
Kort appliceringstid▪
God vidhäftningsförmåga▪
Minimal krympning 
 

▪

OBS! svår att slipa. En metod är att spackla ett tunt la-
ger av husfix över en härdad Casco® HusFix Rapid för 
att få en fin och lättslipad yta.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Specialcement med vit lättfiller

Förpackning 10 kg papperspåse
3 kg PE-påse
1 kg PE-påse

Utseende / Färg Vit

Hållbarhet Papperspåse: 12 månader i oöppnad förpackning.
PE-påse: 24 månader i oöppnad förpackning.
Återförslut omedelbart efter användning.

Lagringsförhållanden Lagras svalt och torrt. Det är normalt att använda produkten vid längre lag-
ringstid men härdningstiden kommer då att förlängas.

Densitet Pulver 900 kg/m³; blandad produkt ca 1300 kg/m³
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APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande Blanda 3 volym delar pulver med 1 del rent kallt vatten, 
lika med 1 kilo pulver med 0,4 liter vatten.

Förbrukning Ca. 1.0 kg/m²/mm.

Underlagets temperatur Arbetstemperatur: +5 °C till +30 °C

Brukstid Ca. 45 minuter vid +20 °C.

Torktid Torktid: Härdar i tjocka skikt efter ca 24 timmar och i tunna skikt efter ca 1 
timma. 
Härdningstiden påverkas av temperatur och luftfuktighet.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Förbehandllng av underlaget  
Underlaget ska vara fast, rent och svaga ytskikt avlägs-
nas. Ej sugande underlag behöver inte primas.

BLANDNING

Blanda volym delar av Casco® HusFix Rapid till 1 vo-
lymdel rent, kallt vatten. Blanda Casco® HusFix Rapid 
till en homogen klumpfri massa använd gärna en ma-
skinvisp. Låt stå några minuter innan start av arbetet.

MONTERINGSTID

lnomhus 
 
Sugande underlag, t ex betong, puts, cement m.fl. pri-
mas med Casco Primer. Se blandningsförhållande på 
förpackningen. 
 
Utomhus 
 
Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underla-
get med vatten) innan applicering av Casco® HusFix 
Rapid. Applicera den blandade massan direkt på det 
fuktiga underlaget. 
 
Limning av golvgips och liknande skivmaterial. Blanda 
Casco® HusFix Rapid enligt anvisning och applicera 
massan med tandad spackel 6x6 mm. Montera skivor-
na omgående i uttandad massa. Eventuellt kan det be-
hövas att skruva fast skivan under härdningen. Dessa 
skruvar ska avlägsnas sedan Casco® HusFix Rapid har 
härdat.

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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