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PRODUKTBLAD

Casco® Malerfug
Akrylfogmassa för tätning av springor innan målning

PRODUKTBESKRIVNING
God vidhäftning mot porösa ytor som betong, gips, te-
gelsten, trä, gipsskivor.
Vidhäftning mot aluminium är perfekt i torra miljöer.

ANVÄNDNING
Akrylfogmassa speciellt avsedd för tätning inomhus, 
fyllning av sprickor, luckor och öppningar och tätning 
mellan golvlist och vägg samt mellan inramning och 
vägg inomhus.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
För tätning av sprickor före målning▪
Övermålningsbar efter fem minuter▪
Lätt att applicera▪
Härdar till en plastisk elastik fog▪

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EN 15651-1; 2012, FINT
Certifikat för EC1 plus licensnummer: 4476/24.02.97.
CE-certifikat. Declaration of Performance (DOP), finns 
på vår hemsida

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Acrylat polymer

Förpackning 300 ml, 600 ml

Färg Vit

Hållbarhet 24 månader i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden På en sval, torr förvaringsplats vid temperaturer mellan + 5 ° C och + 25 ° C. 
Förvaras frostfritt

Densitet                                                                                                     
Ca. 1,7      (DIN 53479)

Viskositet Tixotrop

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Inga

Torrhalt Ca. 80%

TEKNISK INFORMATION

Töjning 12,5 %

≥ 150 %      (ASTM D 412 )Brottöjning
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Servicetemperatur -30°C - +70°C

APPLICERINGSINFORMATION

Underlagets temperatur +10°C - +40°C

Härdningstid 1-7 dagar beroende på fogbredd, temperatur och fuktighet

Skinntid Ca. 10 minuter (23°C/50%RH)

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.

VIDARE INFORMATION
Tryck försiktigt fast fogmassan mot kanterna för att 
säkerställa vidhäftning. Glätta med fogpinne eller lik-
nande.
Rengör verktyg med vatten innan fogmassan har tor-
kat. Härdat material löses upp med etanol.
Om fogytan skadas, skär ut det skadade området och 
täta igen. Om vidhäftningen har påverkats, ta bort fog-
massan, rengör och förbered fogen i enlighet med in-
struktionerna under ”ytbehandling”.

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
Casco® Malerfug har mycket god vidhäftning mot alu-
minium, järn, trä, gips, PVC, tegel och betong. Casco® 
Malerfug är särskilt avsedd för tätning inomhus och 
tätning av sprickor och öppningar och tätning mellan 
golvlist och vägg samt mellan tak och vägg. Kan över-
målas. För att säkerställa ett bra resultat rekommen-
deras att du gör en förtesttest innan målning sker i full 
skala 
Övermålningsbar efter 5-10 minuter eller när fogen 
har torkat

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara helt rent fritt från oljor, fett, ce-
menthud eller andra föroreningar. Om underlaget är 
starkt sugande skall det primase med en blandning av 
vattan och fogmassa ratio 1:2. Innan fogning skall pri-
mern vara helt torr.
Trä som behandlats med träskyddsmedel bör låtas tor-
ka i två veckor.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Verktyg: Fogpistol

Fogbredd: Max 3 mm
Rengöring med vatten
Efter att fogen är ordentligt förberedd, applicera fog-
massan med en fogpistol.
Skär munstycket i en vinkel och mindre än fogens 
bredd. Fogmassa måste pressas ordentligt in i fogen 
för att säkerställa fullständig vätning av limytan. Ytan 
kan glättas med lämpllig fogpinne
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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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