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Erstatter: Ny Dato: 2011-05-09 

Casco HusFix 
3676 

 

 

 Til innen- og utendørs bruk 

 Enkel å påføre 

 Krymper eller sprekker  ikke 

 Reparasjon og helsparkling 

 Overmalbar. 

 Kan bygges i tykke sjikt. 

 

 

 places with high humidity. 

 

 

Casco HusFix er en vannfast lettsparkel som 
ikke krymper eller sprekker. Ute og inne. 
Velegnet for reparasjon av mur etc. 
Veggsparkling i våte og tørre rom. Fester til 
rene flater av betong, lettbetong, murpuss, 
gipsplater, sponplater, PVC etc. 90 % lettere 
enn skjøtemasse. Egner seg til helsparkling 
av vegger m/glassfiberstrie e.l. Kan bygges 
opp i tykke lag. Kan brukes som lim til 
keramiske fliser og klinkerfliser utendørs. 

TEKNISK DATA 
 
Basis: Sementbasert pulversparkel 

med plastfiller 
Emballasje:  0,75 kg, 2,5 kg og 10 kg 
Farge:  Lys grå 
Konsistens:  Lettblandet pulver 
Egenvekt:  Ca 1000 kg/m3 
Blandingsforhold: Etter behov 
Tørketid: Ca 2 timer i tynne sjikt. Ca 12 

timer i tykke sjikt. (+23o C/50 
% RF). Avhengig av 
sjikttykkelse, temperatur 

  og luftfuktighet.  
Påføringstemp.:  Min +12oC. Best mellom 
  + 15oC og + 20oC 
Verktøy:  Bredsparkel og stål- 
  sparkel  
Oppbevaring:  Min 12 mndr. Opp- 

bevares frostfritt og 
utilgjengelig for barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRUKSANVISNING 
 
Blanding: 
Bland 4 volumdeler pulver + 1 del vann. Justering kan skje 
etter arbeidssituasjonen. 
 
UNDERLAG 
 
Underlaget må være støvfritt og rent. 
 
 
PÅFØRING 
 
Casco HusFix kan sparkles i meget tykke sjikt der det behøves. 
Ingen risk for krymping. Slipning kan gjøres så snart sparkelen 
inntar en lys grå farge. Lettslipt også etter 1 døgn eller mer. 
Helsparkling av vegg: Bland HusFix i rullevillig konsistens. Rull 
et tynt lag på veggen. Dra overflødig masse av med 
stålsparkel. Brukes HusFix som veggsparkel under papirtapeter 
limt med tapetklister må det grunnes med Nordsjö Heftgrunn 
V, p.g.a. fare for misfarging. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 
 
 
 
 
Sertifisert iht.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

BEGRENSNINGER 
 
Ved bruk på brannmur og rundt piperør kan produktet avgi røk 
og lukt ved oppvarming. 
Maling på HusFix. 
Ved maling av flater sparklet med Casco HusFix 3676 skal 
latexmaling eller alkalibestandig betongmaling av type 
uretanalkyd eller akrylharts brukes. Lakkmaling av alkydtype 
eller oljemaling er ikke brukbare p.g.a. alkaliefølsomhet. 
Sementprodukter er “ferskvare”, og ved lagring av åpne 
sekker vil produktet tørke senere. 
 
 
RENGJØRING 
 
Vann umiddelbart etter bruk. 
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Helsefare:  Etsende 
Brannfare:  Ingen 
 
For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad. 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 


