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RepoRapid 3681 
 
Användningsområde  • Avsett för snabblagningar av hål och ojämnheter före 

ytbeläggning.  
• Lämpligt för underlag som betong och träfiberskivor mm. 

 
  
Produktegenskaper • Cementbaserat golvspackel med extremt kort torktid. 

• Är slipbar för att få den rätta finishen. 
• Ger liten krympning vilket gör den lämplig för att laga hål utan att 

spacklet sjunker. 
 
 
Bruksanvisning Avlägsna svaga ytskikt och eventuell cementhud genom mekanisk 

bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara rent, fast och 
dammfritt.  
Massan appliceras med en stålspackel. Färdigblandad massa har en 
monteringstid på ca 5 -15 minuter. Monteringstiden varierar med vatten- 
och rumstemperatur, och mängden blandad massa. För att öka 
monteringstiden kan spacklet strykas ut på en skiva och så det kyls ned.  
 
Om massan under monteringstiden tjocknar kan den bearbetas till normal 
konsistens med hjälp av en stålspackel.  
 
Beläggning kan normalt ske efter 30 minuter. En spacklad yta bör alltid 
beläggas inom något dygn, detta för att undvika uttorkning av ytan med 
sprickor som följd. Kan ej beläggning ske inom denna tid bör ytan 
övertäckas, t ex med plastfolie. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Cementbaserad pulverprodukt.  
 
Färg Grått pulver 
 
Densitet Packat pulver - ca 1200 kg/m³ 

Pulver blandat med vatten - ca 1400 kg/m³ 
 
Brandfara  Ingen 
 
Arbetstemperatur Golvytan ska minst ha +5C°. 
 
Blandning  Blanda 2 volymdelar med 1 volymdel med vatten. 2 kg pulver till 1 liter 

vatten. Blanda snabbt till en homogen konsistens. Blanda ej mer än vad 
som förbrukas inom 10 minuter. 

 
Åtgång 1,0 kg/m² per 1mm skikttjocklek. 
 
Tjocklek 1-40 mm. Över 10 mm inblandning med sand. 
 

Produktinformation 



Monteringstid 5-15 minuter vid +20°C 
 
Härdning RepoRapid härdar mycket snabbt. Redan efter 30 minuter är spacklet 

normalt uthärdat så att mattläggning kan ske. Temperatur och 
luftfuktighet påverkar härdningstiden. 

 
Lagringstid Minst 1 år i väl sluten förpackning på fuktfri plats. Ej köldkänsligt. 
 
Förpackning 1 kg 

10 kg  
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning Irriterande 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 
Vid hudkontakt tvätta genast noggrant med tvål och vatten. Förvaras 
oåtkomligt för barn. Innehåller cement >30%.Iakttag god arbetshygien. 
Hanteras varsamt för att undvika damning Redskap rengöres med vatten 
innan massan har stelnat.  
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

 
 

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT         
 
 
 

Informationen är baserad på laboratorietester och lång praktisk 
erfarenhet. Det är en introduktion som avser att hjälpa  
användaren att finna bästa användningssättet och är endast 
vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod och 
användningsområde och utgör ingen garanti för godsets 
funktion eller lämplighet för visst ändamål. Eftersom vi inte kan 
styra användarens produktions- och  
lagringsbetingelser, kan vi inte heller hållas ansvariga för 
resultatet som påverkats av lokala omständigheter och 
förhållanden. Vid varje nyanvändning rekommenderas tester och 
kontinuerliga kontroller. 
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