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Casco KombiRapid 3729
 Sementbasert sparkelmasse

Hurtigherdende, sementbasert sparkelmasse.
Benyttes til fallsparkling, reparasjon av hull og
sprekker samt finsparkling av gulv. Kan legges i
sjikt opptil 20 mm på faste underlag som
betong, sparkel, sponplater m.m. Kan benyttes
på varmegulv. Synker eller sprekker ikke. Kan
filses.

 Til hull og ujevnheter og
sprekker

TEKNISK DATA

BRUKSANVISNING

Basis:
Egenvekt
Trykkfasthet:
Sjikttykkelse
Påføringstemperatur:
Farge:
Blandingsforhold:
Redskap:
Forbruk:
Gangbar:
Beleggklar:
Brukstid:
Emballasje:
Oppbevaring:

Sementbasert, hurtigherdende
sparkelmasse
Ca. 1500 kg/m3 pakket pulver
42N/mm2 etter 28 døgn
1 – 20 mm. Over 20 mm
tilsettes 1 del sand til 3 deler
sparkel
Min. +5oC. Best ved +10-20oC
Grå
1 liter vann til 4 kg pulver
Stålsparkel.
1,0 kg/m2/mm
45 - 60 min
Ca 2 timer
15 - 20 minutter
1kg boks og 10 kg sekk
6 mndr i uåpnet forpakning.
Oppbevares tørt.

 Hurtigherdende
 Til fallsparkling og finsparkling
 Innendørs bruk
 Til varmegulv

UNDERLAG
Fjern svake overflater og løst materiale mekanisk. Underlaget
skal være stabilt, bæredyktig, rent og fast. Primes med
Primer 3698
BLANDING
1 ltr. vann blandes med 4 kg pulver eller 3,75 – 4 ltr. vann til
15 kg pulver (tilsvarer ca. 1 volumdeler vann og 3,3
volumdeler pulver).
Blandes maskinelt eller for hånd til en homogen
masse uten klumper. For sjikttykkelser over 20 mm skal det
tilsettes sand (kornstørrelse 0,25 -0,5 mm).
Bruk maks. 2 kg sand til 4 kg Kombirapid.
Tørketiden forlenges når det tilsettes sand. Kan filses
HELSE OG MILJØ
Brannfare:
Helsefare:

Ingen
inneholder > 30 % sement.
Irriterende
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Generelt bør god renslighet overholdes.
Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og
vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt
lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med vann herding.
Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

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.

Sertifisert iht.:

SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no

