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PRODUKTDATABLAD

Casco® Cascol WoodFiller
Vannbasert trefiller

PRODUKTBESKRIVELSE
For fylling og reparasjon av sprekker og hull i tre. Kan 
slipes og males.

BRUKSOMRÅDER
Utviklet for å utbedre småskader på treverk f.eks. 
hull og sprekker.

PRODUKTEGENSKAPER
Innendørs bruk▪
Kort tørketid▪
Har god fyllevne▪
Har glatt finish▪
Inneholder ikke løsemiddel▪
Luktsvak▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Polymerdispersjon

Forpakning 40 ml tube 

Holdbarhet 12 måneder fra produksjonsdato.

Lagringsforhold Må ikke utsettes for temperaturer under +10°C eller over +30°C.

Utseende/farge Natur, Eik og Teak

Tetthet Ca. 1200 kg/m3

TEKNISK INFORMASJON

Brukstemperatur +10°C - +25°C.

Herdetid Ca. 1 time
Ikke påfør mer pasta enn det som kan brukes innen 5 minutter.

Ventetid / Topplag Ca. 2 timer

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

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 .
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PÅFØRINGSVEILEDNING
Overflater skal være rene og tørre. Mattsliping av 
overflaten med fint sandpapir påvirker vedheft 
gunstig. 
 
Fyll hull og sprekker med noe overskudd, da produktet 
vil krympe noe under tørking.
Dype hull og sprekker må fylles flere omganger, 
La Casco® Cascol WoodFiller tørke mellom hver om-
gang. 
 
Tykkelser opp til 3 mm kan normalt slipes etter
30 minutter til 1 time (30 min ved 50 % relativ fuktig-
het).
For tykkere reparasjoner anbefales det å fylle ut i flere 
lag. 
 
Etter sliping og rengjøring kan overflaten males,
lakkeres og beises som tre. Ved beising anbefales det 
å gjøre en forhåndstest på et separat trestykke. 
 
Produktet har begrenset motstand mot fuktighet.

UTSTYR

Vanlig sparkel, malerkniv eller lignende verktøy.

RENGJØRING AV VERKTØY

Ved arbeid med lim må renslighet overholdes. Arbeid 
derfor alltid nøye og systematisk for å unngå
unødvendig søl.
For å fjerne trefiller fra huden, bruk såpe og vann før 
limet har tørket.
Uherdet trefiller fjernes fra utstyr og verktøy med 
vann.
Herdet trefiller må fjernes mekanisk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke tømmes i avløp.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

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 er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger 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 aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte 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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