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Casco Akryl Bygg 3920-3923, 3925 
 
Användningsområde
  

• För invändig fogning av fogar och springor, t ex kring fönster, 
dörrar och väggar. 

• Även för inomhustätning av sprickor i betong, puts och trä. 
• Mycket god vidhäftning mot alla rena, fasta och porösa ytor så 

som betong, gips, tegel och trä. 
  
Produktegenskaper • Halvelastisk 

• Övermålningsbar efter 10 min eller när ytan är skinntorr. 
• Behöver inte övermålas.  

 
 
Bruksanvisning Casco Akryl Bygg har mycket god vidhäftning mot alla rena, fasta och 

porösa ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas 
inte till glas och metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och 
bitumen.  
  
Fönster  
Ytorna måste vara rena och fria från damm. Trä som behandlats med 
impregneringsmedel måste torka 2 veckor före fogning.  
 
Fogning med bottningslist 
Bottningslisten bestämmer fogens djup och medger att massan kan 
appliceras under press. Bottningslisten ska vara av polyetylenskum med 
slutna celler.  
 
Applicering  
Applicering bör inte utföras vid temperaturer under + 5°C och inte över 
80% relativ fuktighet. Casco Akryl Bygg appliceras normalt med fogpistol. 
Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt.  
 
Glättning  
Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så 
att vätningen mot ytorna blir fullständig och släta ut med en fuktad 
fogpinne, spackel eller styv pensel.  
 
Rengöring  
Avlägsna överskott av massan med vatten liksom också rengöring av 
verktyg.  
 
Underhåll 
Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade 
ytan och foga på nytt. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna 
fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under 
rubrik »Förarbete». 

 
 
 
 
 

Produktinformation 



 
TEKNISK DATA 
 
Typ   Akryllatex 
 
Färg Vit – 3920 NCS 0502Y 

Brun – 3921 NCS 6020-Y70R 
Grå - 3922 NCS 3502-Y 
Svart – 3923 NCS 8505-R80B 
Beige – 3925 NCS 2020-Y30R 

 
Konsistens Tixotrop 
 
Densitet Ca 1500 kg/m³ 
 
Torrhalt Ca 85% 
 
Skintid Ca 15 minuter 
 
Härdtid 1 till 7 dygn beroende på fogdjup 
 
Arbetstemperatur Kan appliceras vid temperaturer ned till +5°C +40°C 
 
Temperaturbeständighet -30°C till +70°C 
  
Fogrörelse 12,5% 
  
Glättningsvätska Rent vatten (undvik tillsats av tvål) 
  
Övermålningsbar Ja  efter 1 timme vid små sprikor och när fogen är genomhärdad vid 5-10 

mm breda fogar. 
  
Normer Se vidare HusAMA98, ZSB, klass F-12,5P. 
 
Lagringstid 24 månader i oöppnad förpackning, förvarad i sval, frostfri lokal 
 
Förpackning 300 ml 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning  
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Hud: Tvål och vatten 
Verktyg: Ohärdad produkt - med vatten, härdad produkt – mekaniskt. 

  
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 
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