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Erstatter: 2012-06-06 Dato: 2014-03-17 

Casco HusFix Rapid 
3649 

 

 

 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. 

 

 

Husfix Rapid er en hurtig-herdende, 
primerfri sementbasert sparkelmasse for de 
fleste typer underlag. Beregnet for sparkling 
og reparasjoner på gulv, vegger og tak innen 
og utendørs. Fester på underlag som betong, 
puss, lettbetong, tegl, gips- og sponplater. 
Husfix Rapid kan påføres i tykke sjikt uten at 
den krymper. Kan brukes til montering av 
fargefølsomme materialer som for eksempel 
marmor og naturstein. Husfix er svært godt 
egnet til å hellime gipsplater og andre 
bygningsplater til underlaget. 

TEKNISK DATA 
 
Basis: Sementbasert pulversparkel 
Emballasje:  0,75 kg, 2,5 kg og 10 kg 
Farge:  Hvit 
Konsistens:  Lettblandet pulver 
Egenvekt:  Ca 900 kg/m3 
Ph: > 10 
Blandingsforhold: 1 volumdel vann til 3 deler 

pulver eller til ønsket 
konsistens. 

Forbruk: Ca 0,9 kg/m2/mm 
Brukstid: Ca 45 min 
Tørketid: Ca 1 time i tynne skjikt. Ca 2-

3 timer i tykke skjikt. (+23o 
C/50 % RF). Avhengig av 
sjikttykkelse, temperatur og 
luft-fuktighet.  

Påføringstemp.:  Min +5oC. Best mellom 
  + 15oC og + 20oC 
 
 
Temp. bestandighet: Maks 70 oC 
Trykkstyrke:  15,9 N/mm2 etter 28 døgn 
Bøyestrekkfasthet: 7,9 N/mm2 etter 28 døgn 
Verktøy: Bredsparkel, stålsparkel, 

mureskje. 
Oppbevaring: Min 12 mndr. Opp- 

bevares frostfritt og 
utilgjengelig for barn. 

   

BLANDING 
 
Bland 3 volumdeler pulver + 1 del vann. Justering kan skje 
etter behov. 
 
 
UNDERLAG 
 
Fjern svake overflater og løst materiale. Underlaget skal være 
rent, tørt og fast. Fukt sterkt sugende flater med vann. Bland 
pulveret med rent og kaldt vann til en ønsket og klumpfri 
masse.  
 
 
PÅFØRING 
 
Fordel massen med en glatt stålsparkel i ønsket tykkelse og til 
en jevn overflate. Kan filses når massen har satt seg med et 
filsebrett eller en hard fuktig s vamp. Bør slipes når den blir 
lys i fargen. Som flislim og som lim til bygningsplater blandes 
3 volum deler Husfix Rapid med 1 volumdel vann og påføres 
underlaget med en tannet sparkel. 
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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 

 
 

 

 
LIMING AV BYGNINGSPLATER 
 
Påfør blandet Husfix Rapid med en flislimsparkel med f,eks 
6x6 mm.tanning med et forbruk på ca 1,3 kg/m2 alt etter 
hvor ujevnt underlaget er. Kontroller at du har god limdekning 
mellom plate og underlag. Platene punktskrus eller belaste 
platene f.eks med sandsekker til massen har herdet(minst 3 
timer). Skal platene helsparkles må de primes med Casco 
Primer 3698 utblandet 1:1 med vann. La primeren tørke helt 
(min 1 døgn, maks 3 døgn) før avretting med sparkelmasse. 
 
 
 
RENGJØRING 
 
Vann umiddelbart etter bruk. Herdet masse fjernes mekanisk. 
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Helsefare: Irriterende. Unngå hud- og 

øyekontakt. Fare for alvorlige 
øyeskader 

Brannfare:  Ingen 
 
For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad. 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 


