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Casco Seal Remover 3987 
 
Användningsområde
  

• Silikonborttagare, som löser upp härdade och ohärdade 
silikonprodukter 

• Tar även bort Byggfog, Fasadfog, Golvfog, Marin & Teknik, 
Takfog, Fönsterfog och Brandfog, det tar dock längre tid innan 
produkten har löst upp sig. 

  
Produktegenskaper • Borttagare av härdad silikon samt MS, SMP-polymerer. 
 
 
Bruksanvisning Om underlaget är av textilfibrer eller plastmaterial (polyamid, polyester) 

eller annat material som kan vara känsligt, gör en test på en mindre yta. 
Om SealRemover skall användas i större skala på en fasad, skall test 
utföras för att säkerställa att det ej blir någon negativ effekt på ytan som 
skall åtgärdas. 
 
Funktionen på SealRemover är obefintlig om fogytan är fuktig. 
Fogmassan måste vara torr innan fogytan appliceras med SealRemover. 
Borttagnings-proceduren kan kräva att applicering görs flera gånger. Om 
fogen är omfattande avlägsnas den i största möjliga mån mekaniskt med 
efterföljande borttagning med SealRemover.  
 

1. Skär bort så mycket som möjligt av fogmassan som skall 
avlägsnas. 

2. Applicera SealRemover rikligt över silikonfogen som skall 
avlägsnas. Vid tjockare skikt av silikonfogar appliceras 
SealRemover två gånger. 

3. Låt verka i 1 till 4 timmar. Vissa typer av silikoner kan behöva en 
längre verkningstid. Gör en test på det specifika materialet. 

4. Om SealRemover behöver appliceras flera gånger så skall 
produkten torka mellan varje omgång. 

5. När SealRemover har torkat och skall avlägsnas tvättas fogen 
grundligt med trasa och vatten. Porösa ytskikt skall tvättas med 
extra mycket vatten. Vid poröst ytskikt är det nödvändigt att 
genomföra arbetet en sista gång, efter all synlig fogmassa är 
borttagen.  

6. Innan ny fogmassa appliceras, förvissa er om att SealRemover 
är noggrant avtvättad. Råder tvekan, genomför test. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Syror och högkokande lösningsmedel 
  
System Alkoxy 
 
Färg Bärnsten, halvtransparent 
 
Konsistens Tixotrop pasta 
 

Produktinformation 



Densitet 0,87 kg/m³ 
  
Bradfara Ja 
 
Lösningsmedel Lacknafta, medeltung alifalisk 
 
Flampunkt 70° C 
 
Lagringstid Minst 1 år i oöppnad förpackning 
 
Förpackning 150 ml patron 
  
Verktyg Vid applicering använd; 

 
Någon av Cascos fogpistol. 

 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning - - - - 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

SealRemover är en alkalisk produkt som kan irritera huden. Undvik 
kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar. Vid hudkontakt 
tvätta genast med tvål och mycket vatten. Vid stänk i ögonen spola 
genast med vatten i minst 15 minuter.   Vid fortsatt irritation kontakta 
läkare. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. 

 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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