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Ersätter: 2011-03-15 Datum: 2012-10-15 

HusFix 3676  

• Ett väderbeständig 
cementbaserad spackel, 
fäst- och lagningsmassa. 

• Mycket bra fyllnadsförmåga. 

•  Efter uthärdning går det att 
spika och skruva i lagningen. 

• Finkornig. 

• Krymper ej. 

• Dryg 

• Smidig, krämig konsistens. 

• Mycket god 
vidhäftningsförmåga  

• Brukstid är upp till 8 tim vid 
+18°C. 

• Appliceringstid ca 45 
minuter vid +18°C.  

• Mycket lättslipad. 

• Inom- och utomhusbruk. 

 

Cementbaserat lagningsspackel som används 
för i-, skarv och bredspackling inom- och 
utomhus. Även som våtstarkt väggspackel. 
Kan spacklas i tjocka skikt, sjunker inte. Är 
flexibel, går både att spika och skruva i. 
Vidhäftning mot de flesta typer av material,  
t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och 
träfiberskivor mm. 
 

  Typ: Specialcement med lättfiller. 
Färg: Gråvit 
Densitet: Ca 800 kg/m³, färdigblandad 1100 kg/m³. 
pH: >10 
Arbetstemperatur: +5°C till +30°C.  
Temperaturbeständighet:  
 
APPLIKATIONS DATA 
Brandfara: Ingen 
Blandningsförhållande: Blanda 4 volymdelar pulver med 1 
volymdel vatten. 
Användningstid: Färdigblandad = ca 8 timmar. 
Härdtid: Upp till 2 mm, ca 2 timmar, tjockare skikt upp  
till 48 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och 
ventilation. 
Lagringstid: 1 år i sluten förpackning, öppnad förpackning 
återförsluts väl. Lagras svalt och torrt 
Förpackning:. 750 gram, 2,5 kg, 10 kg (påse) 
Rengöring: Rengör verktyg i vatten direkt efter användning. 
Åtgång: Ca 1,0 kg/m²/mm. Åtgång vid plattsättning beror 
på typ av platta/fixkam, genomsnittligt ca 2,5 kg/m². 
Verktyg: Spackel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter  
IRRITERANDE, Innehåller >30 % cement. 
Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika 
damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid 
stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta 
läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med 
vatten innan massan torkat. 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
 
 
BRUKSANVISNING 
 
Gör så här: 
Rengöring 
Underlaget skall vara torrt, fast, rent. Svaga ytskikt 
avlägsnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte 
primas. 
 
Inomhus 
Sugande underlag (t.ex. betong, puts, cement) primas 
Casco Primer, se blandningsförhållande på förpackningen.   
 
Utomhus 
Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget 
med vatten) innan applicering av HusFix. Applicera den 
färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.  
 
Blandning                                               
4 volymdelar HusFix blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent 
vatten. Blanda Husfix till en homogen och klumpfri massa 
helst med maskin-omrörare (borrmaskin och visp). Låt 
massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas. 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång 
praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för 
arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt 
fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll. 

Certifierad enligt: 
 

 

Akzo Nobel Bygglim AB 
 
Box 11550 
100 61 Stockholm 
Tel: +46 8 7434000 
Fax: +46 8 6436370 
www.casco.se 

 

Applicering  
 
Lagning och spackling 
Stryk ut HusFix mot underlaget med en slät 
stålspackel/bredspackel. När spacklet har satt sig 
(fingertest) kan massan jämnas till med en fuktad skum/riv 
bräda eller polystyrenbit. Ytan kan slipas när massan har 
härdat. Vid lagning av ytterhörn, använd träskiva eller 
spackel för att hålla materialet på plats. 
Arbetstemperaturen är bäst mellan +10 ˚C och +20 ˚C, ej 
under +5 ˚C (gäller både underlag och pulver). 
 
 
 
Begränsningar 
OBS! Innan tapetsering och målning på HusFix bör 
 först en test göras, då det finns risk för alkaliutfällningar i 
samband med färg och tapet. Speciellt känsliga är tunna 
papperstapeter och alkyd/olje baserade färger.   
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