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Casco GipsFiller 
3679 

 

• Dammreducerad. 

• Vitt eftersom det är 
gipsbaserat. 

• Mycket finkornig, ger en 
perfekt yta. 

• Lätt att applicera. 

• Krymper inte. 

 

• Spricker inte. 

• Snabbhärdande. 

• Högfyllande. 

 

Produkten är ett gipsspackel och 
lagringsbruk. Rekommenderas till skivskarvar, 
hål, tak och andra torra utrymmen, inomhus. 
Reparerar och slätspacklar väggar och tak 
med färre antal spacklingar än ett 
färdigblandat spackel. Bredspackling av 
träbaserade skivor rekommenderas ej. 

  Typ : Gips 
Färg: Vit 
Konsistens: Pulver 
Densitet: Ca 900 kg/m³, färdigblandad ca 
1400 kg/m³ 
pH:  Ca 8-10 
Arbetstemperatur:  Ej under 5°C 
Temperaturbeständighet: 
 
APPLIKATIONS DATA 
 
Brandfara:  Ingen. 
Blandningsförhållande: Blanda 2 volymdelar pulver med 
1volymdel vatten alt 2,5 kg pulver med ca 1 liter vatten. 
Åtgång: 1 kg/m²/mm  
Spacklets brukstid: Ca 60 min vid ca +20°C 
Slipbar: Efter ca 45 min till 24 tim, beroende på 
skikttjocklek, temperatur och luftfuktighet  
Beläggningsbar: Från ca 45 min eller så snart spackelytan 
har blivit vit  
Lagringstid: Minst 1 år i sluten förpackning. Oöppnad 
förpackning försluts väl. Lagras svalt och torrt. Ej 
frostkänslig. 
Förpackning: 4x2,5 kg och 10 kg  
Verktyg: spackel 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter  
 
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. Verktyg rengörs med vatten innan massan har 
torkat. 
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
 
BRUKSANVISNING 
 
Gör så här: 
 
Förbehandling av underlaget 
Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt 
avlägsnas mekaniskt. Vid slätspackling av stora ytor på 
sugande underlag t.ex. betong, puts, lättbetong och 
liknande ska underlaget primas med Casco Primer 3698, se 
spädning på förpackningen. Casco Primer ska vara helt torr 
innan spackling påbörjas. 
 
Blandning                                               
2 volymdelar Casco GipsFiller 3679 blandas ned i ca 1 
volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco GipsFiller till en 
homogen och klumpfri massa helst med maskinomrörare 
(borrmaskin och visp). 
 
Lagning och spackling 
Applicera den färdigblandade massan med en smal 
stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en 
stålspackel/bredspackel. Vid lagning och fyllning av hål och 
liknande använd en stålspackel som är något bredare än 
skadan. Djupa hål och skador kan behöva 2 spacklingar/ 
lagningar. Ytan kan slipas när massan har härdat. 
 
OBS! Bredspackling av träbaserade skivor rekommenderas 
ej. 
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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 
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