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Casco Marin & Teknik 2993-94, 4061-62, 4066 
 
Användningsområde  • Högelastisk lim och fogmassa för krävande områden på bilen, 

husvagnen och i huset.  
• Ger hållbara limningar och tätningar både över och under 

vattenlinjen. 
  
Produktegenskaper • Övermålningsbar med många typer av oljor, lacker och färger, 

även alkydfärger. Genomför alltid ett förtest. 
• Snabbhärdande. 
• Elastisk. 
• Fäster mycket bra på många plaster, trä, betong, målade ytor 

och de flesta metaller etc.  
• Stöt- och vibrationsdämpande. 
• Väder- och saltvattenbeständig. 
• God kemikaliebeständighet. 
• Lätt att applicera även vid låga temperaturer. 
• Fogen kan slipas. 

 
 
Bruksanvisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rengör/torka av ytorna. 
2. Öppna patronen/tuben. Skär av spetsen i 45º vinkel till något 

bredare än den önskade fogbredden. Använd en fogpistol vid 
applicering av Marin & Teknik i patron.  

3. Fogning/tätning: eftersläta ytan på fogen med ett fogpinne/finger 
fuktat i en blandning av vatten och lite diskmedel.  

      Limning: stryk lim på ena ytan. Lägg samman och fixera ytorna. 
 
4. Patron: Behöver patronen sparas, tryck ut fogmassa och låt det 

härda. Det täpper till och gör att inte luft på samma sätt kommer 
åt fogmassan så härdning uppstår. Sätt tillbaka hatten om tuben 
ska sparas. 

5. Tub: Behöver tuben sparas, sätt en klick vaselin i korken innan 
förslutning det avhjälper mot härdning. Glöm inte att torka bort 
översta lagret vid nästa användning, annars påverkas 
vidhäftningen. 

6. Förvara patronen/tuben i frysen eller svalt. Tag fram i rums-
temperatur i god tid innan användning. 

 
Övermålning 
Övermålning av en elastisk fogmassa kan minska fogrörligheten. Marin & 
Teknik är dock kompatibel med de flesta alkyd-, olje-och dispersion 
färger. Rekommendation är att alltid låta fogen härda i 1-3 dagar före 
målning. 
 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  SMP- polymer 
  

Produktinformation 



System Fukthärdande 
  
Konstistens Lättsprutad, tixotrop pasta 
 
Densitet Ca 1350 kg/m³ 
 
Skinnbildningstid Ca 45 min +23°C, RF 50% 
 
Härdtid Ca 2 mm/dygn  
 
Hårdhet 45 Shore A 
 
Arbetstemperatur +5°C till +40°C 
  
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C 
 
Fogrörelse 20% 
  
Glättningsvätska Vatten blandat med lite diskmedel. Jämna ytan med fuktad 

fogpinne/finger. 
  
Övermålningsbar Ja, med oljor, lacker och färger, även alkydfärger. Gör alltid ett förtest.    
 
Lagringstid Ca 12 månader i oöppnat emballage vid +15°C till +20°C 
 
Förpackning 40 ml tub 

300 ml patron 
  
Verktyg Någon av Cascos fogpistoler. 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning - - - - 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök 
läkare. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Rengör verktyg med lacknafta. Härdad 
massa tas bort mekaniskt. 
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

 

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 

 

 

Färg 
 

    

Artikelnummer Förpackning Kulör NCS- nummer RAL 
2993 40 ml Svart S8505-R80B 9011 
4066 300 ml Svart S8505-R80B 9011 
2994 40 ml Vit S0502-Y 9010 
4061 300 ml Vit S0502-Y 9010 
4062 300 ml Grå S 3502-Y 7038 

 
 
 
 

 

 

 

  



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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