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Casco WallCraft RDF
Casco WallCraft RDF er en
harpiksmodifisert veggsparkelmasse
basert på hvit sement, spesielt egnet for
sparkling av vegger og tak ved
ombygging og renovering. Kan benyttes
til skjøt-, flekk- og helsparkling. Kun til
innendørs bruk. Svært lav emisjon, EC1 R
Plus.

• Finkornet
• Hvit
• Lett å slipe
• Smidig konsistens, lett å bearbeide
• Mange bruksområder, også på våtrom
• Primerfri på de fleste underlag
• Støvredusert

TEKNISK DATA
Type: Sementbasert
Tetthet: 1,03 kg/liter tørrpulver
2
Forbruk: ca. 1,0 kg/m /mm
Sjikttykkelse: 0-20 mm
Brukstid: ca. 30 minutter
Tørketid: ≤10 mm, 24 timer
Arbeidstemperatur: ikke under +5˚C, beste
forhold mellom +15˚C - +20˚C
pH: >11,5

UNDERLAG
Casco WallCraft RDF er egnet til reparasjon og
avretting uten bruk av primer på:
•
Betong
•
Sementpuss og kalksementpuss
•
(CS I - CS IV iht. EN 998-1)
•
Tørre konstruksjonselementer
•
Keramiske flis
•
Vanntynnet maling
•
Akrylmaling
•
Malt glassfiberstrie
•
Tapet
•
Dekor gips
•
Murverk

Alle verdier er cirkaverdier og kan påvirkes av klimavariasjoner.
Alle tekniske dataverdier er angitt med tanke på normale romklimaforhold
(+20 °C og 50 % RF).

Også reparasjon og avretting med primer for:
•
Gips (iht. EN 13279-1)

BRUKSOMRÅDER
Casco WallCraft RDF er egnet for skjøt-, flekk- og
helsparkling av:
•
Grove underlag
•
Tak og veggflater
•
Keramiske fliser
•
Ujevnt slipte, børstede og polerte overflater
•
Til sparkling av gipsplateskjøter med eller uten
papirremse, samt riss, hull skader i de fleste
bygningsplater
•
Til tetting av større hull og sprekker
•
Til avretting og sparkling av tak og vegger før
tapetsering, maling, dispersjonspuss eller
annen veggbekledning

KRAV TIL UNDERLAG
•
Underlaget skal være fast, bæredyktig, rent,
tørt og fritt for forurensninger som kan påvirke
vedheften
•
Stålbørsting eller lignende og/eller rengjøring
av underlaget kan være nødvendig for å få et
tilfredsstillende underlag
•
Glatte og ikke sugende flater rengjøres og
slipes
•
Gamle, løse og svake underlag bør fjernes
mekanisk
•
Kravene er spesifisert i relevante standarder
og retningslinjer, og spesifikasjonene må være
oppfylt
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BLANDINGFORHOLD
•
•

4 kg RDF / 1,8 liter kaldt vann
20 kg RDF / 9,2 liter kaldt vann

AVFALL
•
Tøm sekkene fullstendig og kast dem i
henhold til gjeldende forskrifter.
•
Ved avhending av produktrester, spillvann og
beholdere med fastsittende produktrester
skal lokale regler og forskrifter følges.

PRIMING
Blandingsforhold primer:vann
Svært absorberende underlag:
underlag
Primes med Casco Primer (1:3)
Underlag av kalsiumsulfat som:
som
gips, primes med Casco Primer (1:1). Videre behandling
kan foretas etter fullstendig tørking, ca.60 minutter
ANBEFALT BEARBEIDINGSMETODE
•
Casco WallCraft RDF blandes til en jevn,
homogen masse i ren beholder.
Blandes med rent, kaldt vann. Bland ikke mer
masse enn det du greier å benytte i løpet av
30 minutter.
•
Påføres med stålsparkel eller egnet rulle og
glattes
•
CascoWallCraft RDF kan påføres i
sjikttykkelser på opp til 20 mm per strøk
•
Herdetiden varierer med tykkelse og de
klimatiske forhold, som temperaturog
luftfuktighet
•
Re-glatting kan gjøres når massen har satt
seg, normalt etter 20-30 min. Etter herding,
kan overflaten slipes, tapetseres, males eller
bearbeides på annen måte. Følg anvisningene
til maling- eller tapetleverandør før eventuell
videre behandling
•
For fylling av hull, bruk mindre vann for å
oppnå en tykkere konsistens
•
Casco WallCraft RDF skal ikke påføres
mineralmaling eller behandles med fluorsilikat
EMBALLASJE
•
20,0 kg papirsekk
•
4.0 kg papirsekk
LAGRING
•
6 måneder I uåpnet forpakning. Lagres tørt og
kjølig. Åpnede sekker bør lukkes umiddelbart
og benyttes så snart som mulig

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt
og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår
kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker
utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil
og mangler i ett av produktene produsert av oss.

EMICODE
•
EC 1 Plus R: Svært lave emisjoner
HELSE OG MILJØ
All informasjon gjelder standardforhold og ikke
utblandet masse. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Inneholder sement <30 %. Reagerer sterkt alkalisk med
fuktighet. Ved øyekontakt, skyll straks med vann og
kontakt lege. Ved hudkontakt vask godt med såpe og
vann. Sørg for god arbeidshygiene. Håndteres med
forsiktighet for å unngå at pulveret støver. For
ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad.
INTRODUKSJON
All informasjon gjelder for standardforhold og ikkeutblandet avrettingsmasse.
Følg de aktuelle produktdatabladene ved bruk av
tilleggsprodukter. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å
innhente ytterligere informasjon fra produsenten.
Kravene i de aktuelle gjeldende standardene,
retningslinjene og databladene gjelder.
Rengjør verktøy i vann straks.
LEVERANDØRANSVAR
De aktuelle anbefalingene, retningslinjene og
sikkerhetsdatabladene skal følges, sammen med
gjeldende byggetekniske andre tekniske forskrifter. Vi
garanterer at produktene våre forlater fabrikken i
perfekt stand. Selv om våre anbefalinger for bruk er
bygd på tester og praktisk erfaring, er de bare å anse
som generelle veiledninger og ikke som noen garanti
med hensyn til produktegenskaper, siden vi ikke har
noen innflytelse over forholdene på stedet, utføringen
av arbeidet eller behandlingsmetoden. Dette
produktdatabladet erstatter alle tidligere versjoner.
FDV
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

Sertifisert i henhold til:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Telefon: +47 67 06 79 00
Internett: www.casco.no

