PRODUKTDATABLAD

Casco® HusFix
Sementbasert lettsparkel for større hull, fuger og helsparkling, til både
innendørs og utendørs bruk.
PRODUKTBESKRIVELSE

PRODUKTEGENSKAPER

Sementbasert lettsparkel for reparasjon av små og
store hull, samt helsparkling. For innendørs og utendørs bruk (krever ikke overmaling). Påføres med
tannsparkel eller rulle. Produktet kan blandes med lite
vann for tetting av større hull, eller med mer vann for
rulling eller til og med støping. Ingen krymp, selv ved
tykkere lag. God vedheft til de fleste materialer;
betong, mørtel, lettbetong, murstein, gipsplater, fiberplater o.l.

▪ En værbestandig sementbasert sparkelmasse.
▪ Utmerkede tetteegenskaper, kan tette hull
opptil 10 cm/lag.
▪ Finkornet og krymper ikke.
▪ Lett å slipe
▪ Utmerket vedheft.
▪ Brukstid i opptil 8 timer ved +18°C.
▪ Svært lys grå

BRUKSOMRÅDER
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MILJØ INFORMASJON
Emisjonsklasse M1 for bygningsmaterialer.

Sparkling av større områder, 1-30 mm
Sparkling av mindre områder, inntil 120 mm/lag.
Bred sparkel
Innendørs og utendørs bruk
Overmalbar
Lite krymp, også ved tykkere lag

PRODUKTINFORMASJON
Kjemisk base

Spesialsement med lett-filler

Forpakning

10 kg, papirsekk
3 kg, PE-sekk
1 kg, PE-sekk

Utseende/farge

Veldig lys grå

Holdbarhet

Papirsekk: 12 måneder i forseglet forpakning.
PE-sekk: 24 måneder i forseglet forpakning. Lukkes helt tett etter åpning.

Lagringsforhold

Lagres kjølig og frostfritt.

Tetthet

Pulver; ca. 800 kg/m3. Mørtel; ca. 1100 kg/m3
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PÅFØRINGSINFORMASJON
Forbruk

Ca. 1.0 kg/m²/mm.

Lag tykkelse

Sparkling av større områder, 1-30 mm
Sparkling av mindre områder, opptil 120 mm/lag.

Lufttemperatur

+5°C til +30°C.

Relativ luftfuktighet

30 - 60%

Brukstid

Ca. 8 timer etter blanding.

PÅFØRINGSVEILEDNING

BEGRENSNINGER

Rengjøring
Overflaten må være tørr, fast og ren. Fjern eventuelle
løse lag maskinelt. Ikke-absorberende overflater
trenger ikke primer.
Priming
Fukt absorberende overflater som betong, mørtel og
sement ved å pensle med vann før påføring av HusFix.
Påfør deretter sparkelen direkte på den fuktede overflaten.
Blanding
Guide: Bland 4 deler HusFix til 1 del kaldt, rent vann.
Bland til en jevn, klumpfri pasta, gjerne med en automatisk blander. La pastaen hvile noen minutter før påføring.
HusFix har svært fleksible blandeegenskaper, og kan
blandes med mer eller mindre vann enn angitt over.
Bruk mindre vann for en tykkere konsistens til tetting
av større hull, og økt vannmengde (ned til 2 deler
HusFix til 1 del vann ved behov) dersom sparkelen skal
rulles eller støpes.
Reparasjoner og sparkling
Bruk en glatt kittkniv/bred sparkel til påføring av HusFix. Når sparkelmassen er satt kan overflaten glattes
med en fuktig svamp eller en isoporbit. Overflaten kan
pusses når pastaen er tørr. Bruk en trebit e.l for å holde materialet på plass ved bruk på ytre hjørner. Romtemperatur er anbefalt.

Før maling eller tapetsering av overflater behandlet
med HusFix bør det utføres tester. Det er risiko for
alkali-forekomster i kombinasjon med maling og tapet.
Tynne veggtapeter og oljebasert maling er særlig
sensitive.

UTSTYR
Utstyr: Kittkniv/Sparkel
RENGJØRING AV VERKTØY
Alltid ha god arbeidshygiene. Unngå støvdannelse.
Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Dersom
produktet kommer i kontakt med øyne, skyll umiddelbart med vann og oppsøk lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Utstyr rengjøres med vann før pastaen
tørker.
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PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre
sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e)
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider:
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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