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Casco Akryl Basic 3912 
 
Användningsområde
  

• Används för tätning/spackling av fogar och springor t ex runt 
fönster, dörrar och väggar inomhus. 

  
Produktegenskaper • Akrylbaserad tätmassa. 

• Lätt att applicera. 
• För tätning och fogning i sten, trä, betong och puts mm. 
• Övermålningsbar efter minst 24 timmar med vattenburen färg, ej 

övermålningsbar med lösningsmedelsburen färg.  
• Tål fogrörelser på 7,5%. 
• För mindre springor max 5 mm 

  
 
 
Bruksanvisning Casco Akryl Basic har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta 

ytor som aluminium, järn, trä, gips, PVC, tegel och betong.  
 
Förbehandling 
Ytorna måste vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra 
föroreningar. Trä som behandlats med impregneringsmedel måste torka 
minst 2 veckor före fogning. 
 
Applicering 
Applicering bör inte utföras vid temperaturer under +10°C och inte över 
50 % relativ fuktighet. Casco Akryl Basic appliceras normalt med pistol. 
Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt. 
 
Glättning 
Omedelbart efter appliceringen pressa massan i kontakt med sidorna så 
att vätningen mot ytorna blir fullständig. Släta därefter ut fogmassan med 
en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel. 
 
Rengöring 
Avlägsna överskottet av massan med vatten. Vatten används även till 
rengöring av verktyg. 
 
Underhåll 
Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade 
ytan och foga på nytt. Fogytan är slipbar efter 1-3 veckor. Om 
vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered 
fogen enligt instruktionerna under rubriken "Förarbete". 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Akryllatex 
  
Färg Gråvit NCS 0502-G50Y  
 
Konsistens Tixotrop 
 

Produktinformation 



Densitet Ca 1610 kg/m³ 
  
Torrhalt Ca 80 % 
  
Skinntid Ca 25-30 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet 
 
Härdtid 1 till 7 veckor beroende på fogdjup 
  
Arbetstemperatur Kan appliceras vid temperaturer ned till +10°C +40°C 
  
Temperaturbeständighet -30°C till +70°C 
  
Glättningsvätska Rent vatten (undvik tillsats av tvål) 
  
Övermålningsbar  Ja 

 
Rörelseförmåga 7,5 % 
 
Lagringstid 24 månader i oöppnad förpackning, förvarad i sval lokal där temperaturen 

är mellan +5 °C och -+25 °C. Tål inte kyla. 
 
Förpackning 300 ml  

600 ml 
  
Vertyg Vid applicering använd någon av Cascos fogpistoler.  

Jämna till fogen med lämplig Fogpinne 10, 15 eller 20 mm. 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning - - - - 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Rengöring 
 
Hud - tvål och vatten 
Verktyg: Ohärdad produkt - med vatten, härdad produkt – mekaniskt. 
 
Får ej förtäras. Vid förtäring, uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon 
och hud. 
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. 

  
 Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET 
 

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT                     
  
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan 
vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala 
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 

 

 
 

Akzo Nobel Bygglim AB 
Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
Downloaded från www.casco.se  
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