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Casco RoofSeal/Takfog 3901 - 3902 
 
Användningsområde
  

• Är speciellt avsedd för limning och tätning av takpapp. 
• Reparation av blåsor och sprickor i takpapp 
• Tätning av tegel- och asbestcementtak. 
• Tätning mellan asfalt- och bitumenmaterial. 
• Limning av takpapp. 
• Tätning vid anslutningsplåt kring skorsten. 

  
Produktegenskaper • Elastisk fog dvs. både sväller och krymper utan att tappa 

elasticitet. 
• Fäster, limmar och tätar bra mot de flesta byggmaterial. 
• Takfog innehåller varken vatten eller lösningsmedel. 
• Kan appliceras på vertikala ytor vid temperaturer upp till 40°C. 
• Mycket bra åldringsbeständighet. Mjuknar inte av värme och 

påverkas inte av vatten.  
 
 
Bruksanvisning Takfog fäster mot de vanligaste konstruktionsmaterialen som takplåt, 

asfalt, takpapp, aluminium, murade ytor, trä och betong. 
 
Begränsningar 

• Produkten rekommenderas inte till ytor som utsätts för gångtrafik. 
 

Förarbete 
Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett.   
 
Applicering 
För att försäkra sig om ett gott slutresultat ska taket ha tillräcklig lutning 
för att inte fogen ska hamna i ett område där vattenpölar kan bildas.  
 
När ytorna är rengjorda appliceras Takfog med fogpistol. Omedelbart 
efter applicering rekommenderas en efterslätning med spackel för att 
säkra full kontakt mot ytorna. 
 
Används Takfog som lim appliceras den med spackel. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  MS-polymer 
  
Färg 3901 – svart, NCS 8505-R80B 

3902 – tegelrött, NCS 4030-Y70R  
 
Konsistens Tixotrop, appliceras med fogpistol 
 
Densitet 1600 kg/m³ 
  
Torrhalt Ca 100% 
  

Produktinformation 



Lösningsmedel Ingen 
  
Flampunkt Ingen 
  
Skinnbildningstid Ca 1 – 2 timmar 
 
Klibbfri 2 – 4 timmar, beroende på tjocklek och temperatur 
  
Rörelseförmåga 20% 
  
Arbetstemperatur +5°C till +40°C 
  
Temperaturbeständighet -40°C till +80°C 
  
Glättningsvätska Vatten  
  
Övermålningsbar  Efter ca 1 dygn med vattenbaserade färger. För olja-/alkyd system 

rekommenderas förprov.  
 
Lagringstid Minst 12 mån i obruten förpackning 
 
Förpackning 300 ml patron 
  
Verktyg Någon av Cascos fogpistol. 

 
Jämna till fogen med lämplig Fogpinne 10, 15 eller 20 mm. 

 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning - - - - 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten sök 
läkare. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Rengör verktyg med lacknafta. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

 

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT                     
  
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan 
vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala 
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 

 

 
 

Akzo Nobel Bygglim AB 
Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
Downloaded från www.casco.se  
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