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HusFix – lagningsspacklet när du ska fixa
håligheter eller jämna till ytor
Reparationsspacklet HusFix är oumbärligt för alla husägare som ska fixa till
håligheter eller jämna till ytor.
HusFix är en välbeprövad problemlösare med många möjligheter. Snabbt och
smidigt cementbaserat lagningsspackel som går att använda för vägg, golv,
trappor, hussockeln och murar etc och vidhäftar mot de flesta material.
HusFix är lätt att applicera och blir hård när den har härdat. Men trots det går
det att spika och skruva i den utan att den spricker.

Den är lätt att forma och behåller formen efter den har härdat och är lätt att
slipa! Det går att använda HusFix både ute och inne.
Från början utvecklades produkten för att fylla ut ojämnheter i väggar men
användningsområdena är många;
•
•
•
•
•
•
•

Skapa spännande strukturer med borste, spackel eller roller
innan målningen
Fylla håligheter upp till 10 cm
Gjuta skulpturer, lätt att få en slät yta går att färgsätta med
färgpulver
Bygga en minigolfbana i källaren eller i trädgården
Gjuta trädgårdstomtar eller andra figurer
Spackla husgrunden ute
Göra stora reparationer på vågräta ytor utan att materialet glider

Läs mer om Husfix på Cascos hemsidan
HusFix finns även i en snabbhärdande variant HusFix Rapid.

Vi utvecklar och levererar kemiska specialprodukter och know-how inom våra
affärsområden;tak, golv, betongrenovering, industri, fog & lim, betong och
vattentätning.
Sika grundades i Schweiz 1910 och har under årens lopp utvecklat lösningar
för bygg och industri som möjliggör banbrytande arkitekturprojekt och
avancerade tekniska konstruktioner över hela världen.
Sika är en internationell koncern med omkring 25 000 anställda i över 100
länder. Sika Sverige AB etablerades 1950 och har i dag 105 anställda.

I Sika Sverige ingår även Casco, Schönox och Casco Floor Expert.
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