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PRODUKTBLAD

Casco® MultiFill
VITT FÄRDIGBLANDAD, AKRYLBASERAD LAGNINGSMASSA FÖR LAGNINGAR UPP TILL 10 MM. 
SJUNKER ELLER SPRICKER INTE.

PRODUKTBESKRIVNING
Vitt färdigblandad, akrylbaserad lagningsmassa för lag-
ningar upp till 10 mm. Sjunker eller spricker inte och 
kan användas på de flesta material som trä, tegel, 
betong, metall, masonit och väggskivor. 
För inomhus och utomhus (målad).

ANVÄNDNING
Lagningar upp till 10 mm på underlag av trä, tegel, 
betong, metall, masonit och väggskivor.

▪

Ej för PVC or aluminium.▪
För inomhus och utomhus (målad).▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Färdigblandad▪
Ingen krymp▪
Inga sprickor▪
För inomhus och utomhus (målad)▪
Vit▪

 
 

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Vattenresistent filler baserad på Kalciumkarbonate och akrylcopolymer

Förpackning 250 ml

Hållbarhet 12 månader i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden Lagras svalt och frostfritt

Densitet Ca. 1.7 kg/l
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APPLICERINGSINFORMATION

Skikttjocklek Upp till 10 mm/per arbetsomgång

Underlagets temperatur +10 °C till +20 °C

Torktid 2 mm, ca. 1 timme

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Avlägsna alla lösa partiklar.▪
Underlaget ska vara rent, torrt och dammfritt.▪
Tuben ska knådas väl innan användning.▪
Produkten avjämnas med en fuktig spackelspade. 
Hål som är djupare än 1 cm ska fyllas i flera omgång-
ar med tillräcklig torktid mellan skikten.

▪

Vid reparationer av hål och sprickor större än 1 cm 
kan Casco OneFill användas och sedan överspacklas 
med MultiFIll.

▪

Stäng tuben väl efter användning.▪
Rengör verktyg och händer med varmt vatten efter 
användning.

▪

Vid utomhusapplicering måste MultiFill övermålas.▪
OBS! Använd ej på PVC eller aluminium.▪

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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