PRODUKTBLAD

Casco Easy Pro
Vit färdigblandad fästmassa för keramik och akustikskivor

PRODUKTBESKRIVNING

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Rekommenderas för montering av keramik, granitkeramik och glasmosaik inomhus på väggar. Underlag eller platta måste vara absorberande. Kan användas i
våtrum och då måste plattan vara absorberande. Kan
även användas för att installera akustikskivor inomhus, både på väggar och i tak.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ANVÄNDNING
Casco Easy Pro är rekommenderad för:
vägg (på absorberande underlag)
▪ kakel
▪ lergodsplattor
▪ klinker
▪ glasmosaik
▪ granitkeramik
▪ natursten som är okänslig för missfärgning
▪ akustikskivor (både vägg och tak)
▪ keramikplattor på underlag så små rörelser förekommer
▪ cementbaserade skivor
▪ gipsskivor
▪ i torra utrymmen
▪ inomhus
vägg (på icke absorberande underlag)
▪ kakel absorpsionförmåga > 3%
▪ lergods
▪ glasmosaik (max 10 cm x 10 cm)
▪ granitkeramiksmosaik (max 10 cm x 10 cm)
▪ naturstensmosaik okänslig för missfärgning (max 10
cm x 10 cm)
▪ akustikskivor (både vägg och tak)
▪ våtrum (tillsammans med Casco våtrumssystem)
▪ på befintligt underlag av keramik
▪ i torra utrymmen
▪ inomhus
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primer behövs inte
färdig att använda
mycket enkel att applicera
mycket lång öppentid
låg åtgång
permanent flexibel
fogbar efter 24 timmar
vit

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se
MiljöAppen.
Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan
också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i
din webläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
▪ D2 TE according to EN 12004
▪ godkänd och ingår i BKR godkända våtrumssystemen Casco Rollat 1 & 2 och Casco Folie 1 & 2 för väggar

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas

Vattenbeständig styrol- akrylatdispersion

Förpackning

1l, 3l och 10 l plasthink

Utseende / Färg

Vit pasta

Hållbarhet

12 månader i obruten orginalförpackning

Lagringsförhållanden

▪ Svalt och frostfritt.
▪ Öppnade förpackningar skall återförslutas och användas snarast.
▪ Undvik temperaturer över +35 °C och under +5 °C.

Densitet

Ca. 1,5 kg/l

pH-värde

7.8

TEKNISK INFORMATION
Termiskt motstånd

Efter härdning +5 °C till +75 °C

APPLICERINGSINFORMATION
Förbrukning

▪
▪
▪
▪

Omgivande lufttemperatur

inte under +5 °C

Underlagets temperatur

inte under +5 °C

Öppentid

ca. 40 minuter enligt EN 1346 (öppentiden påverkas av temperatur och
luftfuktighet, kontrollera därför övervätningen, kan utföras med ett fingertest).

Härdningstid

Redo för fogning: efter ca. 24 timmar vid +20 °C

4 mm tandspackel ca. 1,1 l/m²
6 mm tandspackel ca. 1,7 l/m²
8 mm tandspackel ca. 2,1 l/m²
10 mm tandspackel ca. 2,6 l/m²

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

BEGRÄNSNINGAR
Använd lämpligt Casco® fästmassa för att
montera klinker på golv samt för att sätta icke-absorberande plattor på Casco ®-vattentätningsmembran
eller icke-absorberande kakel på icke-absorberande
underlag. Fästmassans härdningstid förlängs om platta
eller underlag inte är absorberande. Även temperatur
i luft och underlag samt luftfuktighet påverkar härdningstiderna. Vid montering av mosaik i våtutrymmen,
vänligen kontrollera att mosaiken är avsedd för våta
utrymmen.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
APPLICERINGSINSTRUKTIONER
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UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING
▪ Betong äldre än 6 månader
▪ KC bruk / kalkputs (CS II, CS III, CS IV enligt EN 998-1,
med en draghållfasthet på ≥ 2,5 N/mm²)
▪ Tegel
▪ Gips skivor
▪ Gipsputs enligt EN 13279-1, med en draghållfasthet
på ≥ 2,5 N/mm²
▪ Gips stenar
▪ Gammal keramik beläggning (Ej absoberande underlag)
▪ Casco® Våtrumssystem (Ej absoberande underlag)
▪ Vatten- och formstabila Multiskivor ( i torra utrymmen)
▪ Ingen primer krävs
Underlaget ska vara tillräckligt stabilt, belastningsbart,
fast och fritt från damm, smuts, olja, fett och försvagande medel. Avlägsna svaga skikt med lämpliga åtgärd. Gamla keramiska ytor måste rengöras och slipas
noggrant efter behov. Gipsputs (enligt EN 13279-1)
minst i 10 mm skikttjocklek, brädriven yta, i annat fall
måste ytan slipas, kvarvarande fukt ≤ 75% RH. Följ
landsspecifika riktlinjer. Ojämna underlag måste utjämnas med lämplig Casco® avjämningsmassa efter
behov. Underlag i våta utrymmen måste skyddas med
lämpligt Casco® våtrumssystem/ tätskikt. Endast ab-

sorberande plattor (keramiska plattor med absorbsion
> 3% eller lergodsplattor) eller glasmosaik (maxstorlek
10 cm x 10 cm), eller keramisk mosaik (maximal storlek 10 cm x 10 cm), eller natur- och konstgjord mosaik
som inte är känslig till missfärgning (maximal storlek
10 cm x 10 cm) kan fästas ovanpå Casco® våtrumssystem/tätskikt eller på icke-absorberande underlag.
MONTERINGSTID
Välj lämplig fixkam/tandad spackel med tanke på underlagets struktur, kaklet- eller akustikskivans storlek,
strukturen på kaklets eller akustikskivan (baksidan).
Applicera Easy Pro med en fixkam/tandad spackel eller
tandad murslev mot underlaget eller på baksidan av
kakel / akustikskivan. Placera plattorna / akustiska skivorna ordentligt i det nyapplicerade limmet innan det
limmet skapar en torr yta, tryck fast kakel / akustikskivan med en lätt vridrörelse för att säkerställa en tillräcklig vätning.
RENGÖRING AV VERKTYG
Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning. Torrt lim rengörs mekaniskt

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det
må vara varken härledas från denna information eller
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljningsoch leveransbestämmelser är gällande. Användaren
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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