
For utførlig informasjon om produktene, se produktinformasjonsbladet på www.casco.no.

Løs problemet lett!

Lette ferdigblandede sparkel-
masser. Fyller sår, sprekker og hull; 
raskt og effektivt.

Akzo Nobel Coatings AS. 1411 KOLBOTN. Tlf: 66 81 94 00
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MultiFill  3591 Gipsplate filler  3592

Egenskaper: 
Casco Multifill er en hvit ferdigblandet
reparasjonssparkel for ut- og innvendig bruk.
Egnet til reparasjon av nesten alle typer 
materialer (tre, betong, metall, bygnings-
plater, m.m). Fyller hull opp til 2 cm i en om-
gang. Metall skal alltid forbehandles med
primer. Kan ikke brukes på PVC, aluminium
eller på flater som permanenter utsatt for
fukt.

Tekniske data:
Farge: Hvit
Densitet: 1,75 g/m3

Tørrstoffinnhold: 89,5 %
VOC innhold: 1g/L
Tørketid: Tynne sjikt (2 mm) 

ca. 1 time  (+23 ○C/50% RF)
Varierer avhengig av 
sjikttykkelse, temperatur 
og luftfuktighet. Må ikke 
utsettes for frost eller regn  
før herdet.

Påføringstemp: Min 5 ○C. Best mellom 
+10 ○C og +20 ○C

Verktøy: Bredsparkel eller stålsparkel
Rengjøring: Varmt vann umiddelbart 

etter bruk
Oppbevaring: Tåler ikke frost. Oppbevares 

utilgjengelig for barn
Avfalls- Må ikke tømmes i kloakk- 
håndtering: avløp

Bruksanvisning:
Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være
rent, tørt og støvfritt før sparkling. Tuben skal
knas godt før bruk. Hull dypere enn 2 cm,
fylles i flere omganger med tilstrekkelig tør-
ketid mellom sjiktene. Ved reparasjon av hull
og sprekker større enn 2 cm kan man med
fordel bruke Casco OneFill og deretter sparkle
over med Casco MultiFill. Etter tørking kan
MultiFill slipes og males. Steng tuben godt
etter bruk. 

Helse og miljø:
Brannfare:       Ingen
Helsefare:         Ingen

Se også vårt HMS - datablad.

Emballasje:
• 200 ml tube

Artikkelnummer:
•  3591 40 110 

GTIN nr. forbrukerpakning  

7 311 980 138 205 

GTIN nr. detaljistpakning   

17 311 980 138 202  

Nobbvarenummer 

44490823

Egenskaper: 
Casco Gipsplate filler er en lettvektsfiller 
til sparkling av hull, sprekker og skjøter 
i alle typer bygningsplater. Kan også brukes
for å reparere sprekker og revner i materi-
ell som stukkatur, gipsdekorasjoner, betong,
kalk, stein og tre. Krymper ikke. Kun til
innendørs bruk.

Tekniske data:
Basis:                 Polymer harpiks
Farge: Hvit
Densitet: 0,57 g/m3

Tørrstoffinnhold: 52 %
PH verdi: 7-9
Tørketid: Overflatetørr etter ca. 

2 timer (+23 ○C/50% RF)
Varierer avhengig av 
sjikttykkelse, temperatur 
og luftfuktighet

Påføringstemp: Min 5 ○C. Best mellom 
+10 ○C og +20 ○C

Verktøy: Fugepistol og stålsparkel
Rengjøring: Varmt vann umiddelbart 

etter bruk
Oppbevaring: Tåler ikke frost. Oppbevares 

utilgjengelig for barn
Avfalls- Må ikke tømmes i kloakk- 
håndtering: avløp

Bruksanvisning:
Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være
rent, tørt og støvfritt. Påfør sparkelmassen
med fugepistol og sparkel. Kun til innendørs
bruk. Overmalbar med vanntynnet maling.

Helse og miljø:
Brannfare:       Ingen
Helsefare:         Ingen

Se også vårt HMS - datablad.

Emballasje:
• 310 ml patron

Artikkelnummer:
• 3592 46 110  

GTIN nr. forbrukerpakning  

7 311 980 138 212 

GTIN nr. detaljistpakning   

17 311 980 138 219    

Nobbvarenummer 

44491213  

OneFill  3590

Egenskaper: 
Casco OneFill er en svært lett ferdigblandet
sparkel. Til innen- og utendørs bruk. Enkel å
påføre og krymper ikke. Til fylling av store og
små hull i en operasjon. Fester til gips, tre,
spon, betong, puss o.l Både skruer og spiker
kan brukes etter herding. Lett å slipe. Over-
malbar. Skal dekkes med 2 strøk maling ved
bruk utendørs.

Tekniske data:
Basis:                 Akryl harpiks
Produkttype Akrylbasert sparkel
Farge: Hvit
Densitet: 0,58 g/m3

Tørrstoffinnhold: 68 %
PH verdi: 7,5
Hardhet: Shore 30 D
Tørketid: Overflatetørr ca. 30 min.  

(+23 ○C/50% RF). Varierer 
avhengig av sjikttykkelse,  
temperatur og luftfuktig-h
et. Må ikke utsettes for 
frost eller regn før herdet.

Påføringstemp: Min 5 ○C. Best mellom 
+10 ○C og +20 ○C

Verktøy: Bredsparkel eller stålsparkel
Rengjøring: Varmt vann umiddelbart 

etter bruk
Oppbevaring: Tåler ikke frost. Oppbevares 

utilgjengelig for barn
Avfalls- Må ikke tømmes i kloakk- 
håndtering: avløp

Bruksanvisning:
Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være
rent, tørt og støvfritt før sparkling. Rør godt
om før bruk. Til hull dypere enn 5 cm, sparkle
i flere omganger med tilstrekkelig tørketid
mellom sjiktene. Ved behov for finsparkling
av flaten etter fylling av hull o.l. kan Casco
Multifill med fordel brukes. 

Helse og miljø:
Brannfare:       Ingen
Helsefare:         Ingen

Se også vårt HMS - datablad.

Emballasje:
• 500 ml boks

Artikkelnummer:
• 3590 48 110

GTIN nr. forbrukerpakning  

7 311 980 138 199 

GTIN nr. detaljistpakning   

17 311 980 138 196

Nobbvarenummer 

44490823    

Verktøykasse for hull.
Uunnværlige hjelpemidler for deg 
som jobber med skader i mur, puss,
betong, tre, spon og gips. Leter du
etter fillerprodukter som gjør det
lett å tette og reparere sprekker,
hull, hakk, groper og revner? Her
er verktøyene du trenger. Cascos
ferdigblandede rett-på-sak-fillere.
Til utbedring
av store og
små skader.
Dette er pro-
blemløsere
som får job-
ben unna!



Skadede gipsplater 
blir som nye. Like
velegnet på stukkatur, 

betong, stein og tre. Tørr på to
timer. Krymper ikke. Overmalbar.

Ved gjennomgående hull i f.eks. plater må det lages 
et mothold på baksiden. Større hull, groper og kratere
fylles med OneFill - opptil 5 cm dybde i én operasjon.
Dypere hull sparkles i to omganger. Påfør massen med
sparkel i passende størrelse og glatt ut, så reparasjons-
stedet flukter med omliggende flater. Ønsker strøken
finish før videre bearbeiding, finsparkles med MultiFill.

OneFill fester til gips, tre, spon, betong, puss, stein
mm. Krymper ikke. Gir godt feste for skruer og spiker. 

OneFill kan brukes ute 
og inne. Velegnet til
reparasjonsarbeider på
grunnmur etc.

Ny, revolusjonerende ferdig-
blandet lettsparkel for fylling av
tildels dype og store hull. 
Krymper ikke.

Ferdigblandet lettsparkel
for alle typer "sårskader"
på de fleste bygningsma-
terialer. Underlaget skal
være tørt og støvfritt.
Kna tuben før bruk, det
gir filleren en myk og
smidig konsistens. Multi-
Fill kan benyttes på min-
dre sprekker og hull

inntil 2 cm dybde. Ved
dypere groper, fyll med
OneFill og legg på Multi-
Fill som sluttsjikt. I tørr 
tilstand kan overflaten
etter behov slipes med 
fint pussepapir. 

Ferdigblandet lett-
filler for mindre hull 
samt finsparkling 

i tynnere sjikt. Velegnet på alle
typer materialer.

Legg en streng med 
Casco Gipsplate filler i sår,
hakk og riper. Glatt med
en stålsparkel - vips så er 
gipsplaten "hel ved".
Overflødig masse skrapes
vekk. Overflate-tørr etter
2 timer. 

Grader og eventuell
overflødig størknet
masse slipes lett.
Finpussing er normalt
ikke nødvendig, men
vurderes etter behov. 

Hull skal være ganske store,
om det ikke skal la seg gjøre
å utbedre dem. Selv et gip-
splatehull på størrelse med
en knyttneve er det håp for!
Kommer du til og får lirket
inn et mothold på baksiden,
er dette det enkleste. 

Et annet tips er å krølle
et avispapir hardt sam-
men, presse det inn i hul-
let og så fylle opp med
Casco OneFill.

Småskader, hakk og sår i
gipsplater utbedres enkelt
og effektivt med Gipsplate
filler. Velegnet til alle typer
gipsdekorasjoner, stukka-
tur, samt betong, stein og
tre. En effektiv og økono-
misk måte å preparere 
skader før videre overflate-
behandling / sluttfinish. 

Mindre rifter og flenger 
i papiroverflaten på en
gipsplate er heller ikke
noe problem. Legg
Multifill på skadestedet
for en god preparering
av platen før overmaling
eller tapetsering.

Alt kan repareres!
Større og mindre skader 
utbedres effektivt med 
fillere fra Casco.

OneFill MultiFill Gipsplate filler


