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PRODUKTDATABLAD

Casco® Cascol WoodFiller
Vandbaseret træspartelmasse

PRODUKTBESKRIVELSE
Vandbaseret træspartelmasse udviklet til reparation af 
mindre skader på træ såsom knaster og revner. Over-
fladen kan efterfølgende slibes, lakeres, males eller 
bejdses.

ANVENDELSE
Anvendes i vid udstrækning til reparation af mindre 
revner, huller og skader i trægulve.

EGENSKABER
Til indvendig brug▪
Kort tørretid▪
God fyldeevne▪
Glat finish▪
Fri for opløsningsmidler▪
Lugtsvag▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Polymer dispersion

Emballage 40 ml tube i blisterpakke

Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato - i uåbnet emballage.

Opbevaringsforhold Skal opbevares ved temperaturer imellem 10°C og 30°C.

Udseende / farve Natur, Eg og Teak

Densitet Ca. 1200 kg/m3

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed +10°C - +25°C.

Hærdetid Ca. 1 time

Ventetid / genbehandling Ca. 2 timer

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad 
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data.
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INSTRUKTION
Overfladen skal være ren og tør. Let rugøring med fint 
sandpapir fremmer vedhæftningen.
 
Fyld huller, knaster og revner så de er let overfyldte, 
for at kompensere for svind ved udtørring.  
Tryk ikke mere ud af tuben end der kan anvendes in-
denfor 5 minutter.
 
Dybe skader skal fyldes af flere gange, og pastaen skal 
tørre op imellem hver fyldning. Lagtykkelser større 
end 3 mm anbefales således fyldt af flere gange. 
 
Lagtykkelser op til 3 mm kan normalt slibes efter 1 ti-
me.
 
Efter slibning og rengøring kan overfladen males, lake-
res eller bejdses som træ. Det anbefales at lave en 
prøve på et separat stykke træ før bejdsning.
 
Produktet har en begrænset modstandsdygtighed 
mod fugt.
 
Værktøj
 
Der anvendes en spartel passende til opgaven.
 
Håndtering og rengøring
 
Ved anvendelse af Casco® Cascol WoodFiller er det 
vigtigt at arbejdet udføres omhyggeligt og systematisk, 
for at undgå unødigt spild og afsmitning.
 
Casco® Cascol WoodFiller på huden fjernes med vand 
og sæbe inden det når at tørre op.
 
Casco® Cascol WoodFiller på værktøj fjernes med vand 
inden det når at tørre op. Hærdet træspartelmasse 
kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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