
For experts from experts

Tuotekuvasto



Casco
Floor Expert, 
Ammattilaisen  
valinta
Lattiat ovat erilaisia. Kun valitset oikeaa tasoitetta ja lii-
maa, on paljon huomioitavia seikkoja: asennusolosuhteet, 
käytännöllisyys, turvallisuus,  terveydelliset tekijät, viralli-
set vaatimukset... Ja tietysti, valmiin lattian tulee näyttää 
ja tuntua laadukkaalta, heti valmistuttuaan ja vuosiksi 
eteenpäin.
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Simply
clever!
Yksi tuotemerkki, kaikki mahdollisuudet:  
Casco Floor Expert.  
Uudistus joka tekee työstäsi helpompaa – tarvitset vain 
yhden tuotemerkin luodaksesti laadukkaita lattioita!  
Casco Floor Expert on ammattilaisten avain menestyk-
sekkääseen työhön: helppo asentaa, luotettava ja yksin-
kertaisen selkeä tuotevalikoima. Tutustu tarkemmin!



Vuonna 1995 SCHÖNOX lanseerasi ensimmäisen nykyaikai-

sen matala-alkalisen kipsitasoitteen - ensimmäisenä mark-

kinoilla! Tällä tasoitteella oli helppo työstettävyys, hyvä 

leviävyys, nopea kovettuminen ja parannettu kutistuvuus. 

Kipsitasoitteet mullistivat alustojen korjausrakentamisen. 

Jopa kaikkein vaikeimmat alustat voidaan nyt korjata ilman 

ongelmia. 

Tänä päivänä SCHÖNOX kipsitasoitteet kuuluvat Casco 

Floor Expert -tuoteperheeseen. Nämä tasoitteet ovat 

erittäin hyvin levittyviä ja omaavat erittäin hyvät puristus- ja 

taivutusvetolujuusarvot. Kaikki erikoiskipsipohjaiset lattia-

tasoitteemme ovat CE-merkittyjä standardiin EN 13813 

perustuen. Useimmat näistä kipsitasoitteista ovat myös 

M1, EC 1 ja Blue Angel emissioluokiteltuja.

Erikoiskipsitasoitteiden huippuominaisuuksia:

Vähäinen kutistuma

Kipsitasoitteiden vähäinen kutistuma verrattuna sement-

tipohjaisiin lattiatasoitteisiin, mahdollistaa niiden käyttä-

misen huomattavasti heikommilla alustoilla. Saneeraus-

kohteessa ei välttämättä tarvitse poistaa kaikkea vanhaa 

materiaalia alustasta ennen uudelleen pinnoitusta, kun 

käyttöön valitaan erikoiskipsipohjainen lattiatasoite. Tällä 

saavutetaan merkittävää etua purkuaikatauluissa sekä ku-

stannuksissa. Jätettäessä vanhoja tasoite- tai liimakerrok-

sia uusien pintojen alle, on huomioitava vanhojen materiaa-

lien mahdollisesti sisältämät haitalliset ainesosat. 

Erittäin matala-alkaliset lattiatasoitteet
Matala alkalisuus 

Casco Floor Expert -erikoiskipsitasoitteiden pH arvo niiden 

kuivuttua on lähes 7. Nämä tasoitteet ovat siis lähellä neu-

traalia, kun ns. matala-alkalisten sementtitasoitteiden pH 

on noin 10,5 - 11. Etsittäessä alkalisuuspuskuria betonipin-

nan alkalisuutta vastaan on paras valita kaikkein lähimpänä 

neutraalia oleva tasoite, jolloin sen kyky vastustaa alkali-

suutta on paras mahdollinen. Tällöin valinta on kipsi.

Lattialämmityskelpoisuus

Erikoiskipsipohjaiset lattiatasoitteemme eivät ole ainoasta-

an yhteensopivia lattialämmityslattioille, vaan näiden tasoit-

teiden kuivumista voidaan jopa nopeuttaa lattialämmity-

ksen avulla. Nostamalla lattialämmityksen tehoa, voidaan 

kipsitasoitteen kuivumista nopeuttaa merkittävästi. Tämä 

on mahdotonta käytettäessä sementtipohjaisia lattiatasot-

teita.

Korkeat lujuusarvot

Kaikki erikoiskipsitasoitteemme ovat testattuja EN 13813 

standardin mukaisesti. Useimpien kipsitasoitteiden pu-

ristuslujuusarvot ylittävät C30 lujuusluokan vaatimukset. 

Tasoitteen lujuudella on merkitystä mm. konttorituolirasi-

tuksen sietokykyyn.

Joustavuus

Kipsitasoitteet kykenevät joustamaan ja mukailemaan 

alustassa tapahtuvia liikkeitä paremmin kuin sementtipoh-

jaiset tasoitteet. Esim. CFE APF kuituvahvistetulla kipsita-

soitteella yhdessä CFE 

Renotex -verkon kanssa 

saadaan aikaan erittäin 

joustokykyinen tasoite-

kerros, joka kykenee toi-

mimaan yhdessä esim. 

lankkulattian kanssa. 

Katso tarkat tuotetiedot 
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Monipuolinen ja selkeä tuotevalikoima:

C = Sementtipohjainen  |  G = Kipsipohjainen  |  * = 24 tuntia < 3 mm  |  ** = 48 tuntia < 3 mm  |  *** = 24 tuntia < 5 mm  |  **** = 24 tuntia < 10 mm

   

C

FIN 2 1-5 mm 3 h  1,3 kg/m2/mm

EF 2 1-20 mm 2 h  1,6 kg/m2/mm

ZZ 1+2 0,5-5 mm 30 min  1,1 kg/m2/mm

G AST 2 1-5 mm 12 h 1,3 kg/m2/mm

C

SP-X / SuperPlan 2 1-25 mm 24 h  1,5 kg/m2/mm

ZM 2 1-10 mm 24 h  1,5 kg/m2/mm

ZM Rapid 2 1-10 mm 1,5-2 h  1,5 kg/m2/mm

DSP 2+3 4-15 mm 24 h ***  1,8 kg/m2/mm

MXF 2+3 3-40 mm 24 h ****  1,8 kg/m2/mm

G

AP 2 1-30 mm 24 h * 1,5 kg/m2/mm

APF 2 3-30 mm 24 h * 1,5 kg/m2/mm

XA 2 1-10 mm 48 h ** 1,5 kg/m2/mm

XAF 2 1-10 mm 48 h ** 1,5 kg/m2/mm

C SEZ Plus 2 12-100 mm 24 h  1,8 kg/m2/mm

G ADE 2 3-60 mm 24 h *** 1,8 kg/m2/mm

VD Veteen sekoitettava pohjuste imeville alustoille 90-100 g/m2

VD Fix Käyttövalmis pohjuste imeville alustoille 90-150 g/m2

VD Super Käyttövalmis pohjuste tiiviille alustoille 100-150 g/m2
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Monipuolinen ja selkeä tuotevalikoima:

C = Sementtipohjainen  |  G = Kipsipohjainen  |  * = 24 tuntia < 3 mm  |  ** = 48 tuntia < 3 mm  |  *** = 24 tuntia < 5 mm  |  **** = 24 tuntia < 10 mm

CascoProff

CascoProff GP

CascoProff Extra

CascoProff Universal

CascoProff Extreme

CascoLin

Muovi Linoleum

Parkett Elastic Plus CascoProff TapeFix

CascoProff TexFix

Puu Tekstiili

CascoThan 2K CascoProff Conductive

CascoProff Solid
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C

FIN 2 1-5 mm 3 h  1,3 kg/m2/mm

EF 2 1-20 mm 2 h  1,6 kg/m2/mm

ZZ 1+2 0,5-5 mm 30 min  1,1 kg/m2/mm

G AST 2 1-5 mm 12 h 1,3 kg/m2/mm

C

SP-X / SuperPlan 2 1-25 mm 24 h  1,5 kg/m2/mm

ZM 2 1-10 mm 24 h  1,5 kg/m2/mm

ZM Rapid 2 1-10 mm 1,5-2 h  1,5 kg/m2/mm

DSP 2+3 4-15 mm 24 h ***  1,8 kg/m2/mm

MXF 2+3 3-40 mm 24 h ****  1,8 kg/m2/mm

G

AP 2 1-30 mm 24 h * 1,5 kg/m2/mm

APF 2 3-30 mm 24 h * 1,5 kg/m2/mm

XA 2 1-10 mm 48 h ** 1,5 kg/m2/mm

XAF 2 1-10 mm 48 h ** 1,5 kg/m2/mm

C SEZ Plus 2 12-100 mm 24 h  1,8 kg/m2/mm

G ADE 2 3-60 mm 24 h *** 1,8 kg/m2/mm

VD Veteen sekoitettava pohjuste imeville alustoille 90-100 g/m2

VD Fix Käyttövalmis pohjuste imeville alustoille 90-150 g/m2

VD Super Käyttövalmis pohjuste tiiviille alustoille 100-150 g/m2

menekki / 1 mm

 x kg

 1 m2
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Tiedätkö SCHÖNOX  
lattiatasoitteet?   
Sitten tiedät Casco Floor Expert  
lattiatasoitteet!
Muutimme SCHÖNOX tasoitteet Casco Floor Expert tasoitteiksi tehdäksemme asiat 

helpoksi: Yksi tuotemerkki kaikille ammattilaisten lattiatuotteille. Uudet pakkaukset 

näyttävät tarvitsemasi tiedot yksinkertaisesti, selkeästi ja yksityiskohtaisesti:

• Selkeä tieto pääominaisuuksista: “Hand”, “Flow” tai “Base”

• Tuotteen väri liittyy tiettyyn tuoteryhmään

• Kuvakkeet kertovat tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä

• Selkeä tieto käyttökohteista

• Tuotenimet pysyvät samana - helppo tunnistaa

• Tärkeimmät ominaisuudet helppo löytää ja ymmärtää > helppo valita ja ostaa 

  oikea tuote

• “SCHÖNOX Technology” painettuna pakkauksiin

Lattiatasoitteet
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Flow

Kun valitset itsesiliävää tasoitetta, joudut tekemään huolellisia valintoja: 

Mikä on kerrospaksuus? Koska haluat päästä päällystämään lattian?

Casco Floor Expert tekee päätöksistä helppoja: Tarjoamme ammattilaa-

tuisia itsesiliäviä tasoitteita erilaisille asennustavoille sekä kuivumisajoille 

– ohuen kerropaksuuden tasoitteita, tasoitteita märkätilan kallistusten 

tekoon, ja paksun kerrospaksuuden tasoitteita. Meidän laadukkaat 

“Flow“ tuotteet ovat valmiita päällystettäväksi tuotteesta riippuen 90 

minuutista noin 3 vuorokauteen. Kerrospaksuus vaihtelee 0,5 – 50 mm 

välillä, antaen maksimaalisen joustavuuden päivittäisiin valintoihin.
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Hand

Kun tarvitset käsilevitteistä tasoitetta korjauksiin tai ylitasoituk-

seen nopealla päällystysajalla, on Casco Floor Expert paras valinta. 

Meidän “Hand“ tuotteet ovat ammattilaisten valinta vaihteleviin 

työskentely- ja kuivumisaikoihin. Ne ovat päällystettävissä jopa 30 

minuutista noin 16 tuntiin tuotteesta ja kerrospaksuudesta riippu-

en. Kerrospaksuus vaihtelee 0,5 – 20 mm välillä.
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Base

Casco Floor Expert Base tuotteet suurille kerrospaksuuksille ovat 

ammalaisen ratkaisu tasoituksiin, korjauksiin sekä sisätilojen pinto-

jen täyttöihin. Ne kestävät suurta kuormitusta – ja ovat sen vuoksi 

erityisen sopivia sekä kiinteisiin että kelluviin rakenteisiin. Meidän 

“Base“ tuotteet ovat valmiina päällystettäviksi noin 24 tunnin jäl-

keen, kerrospaksuudet vaihtelevat 10 – 80 mm välillä.



C = Sementtipohjainen |  G = Kipsipohjainen
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CC

Vähäpölyinen, erittäin hyvin itsesiliävä 
SP-X / SuperPlan on vähäpölyinen, 
sementtipohjainen, itsesiliävä tasoite. 
Sekoitettaessa muodostuvan pölyn 
määrää on vähennetty 90 %, mikä tekee 
tuotteesta ihanteellisen tiloihin, joissa 
viereisiä alueita ei voida peittää/eristää – 
esimerkiksi, kun saneerataan ostoskeskuk-
sia tai sairaaloita. SP-X :llä/ SuperPlanilla on 
erinomaiset itsesiliävyysominaisuudet ja 
niitä suositellaan päällystettäville lattioille. 
Sisäkäyttöön. Korkealujuuksinen, mikä 
tekee tuotteesta ihanteellisen julkisiin 
tiloihin. Päällemaalattavissa useimmilla 
lattiamaaleilla (kerrosvahvuus min. 3mm ).

 
Kerrospaksuus: 0.5-25 mm 
Käveltävissä: n. 3 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen 
EN 13813: CT-C35-F7 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501969 

SP-X / SuperPlan  

Hienorakeinen, itsesiliävä tasoite 
ZM on sementtipohjainen, itsesiliävä 
tasoite, jolla on erittäin vähäinen 
kutistuminen ja hyvät itsesiliävyysomi-
naisuudet. Soveltuu useimmille kiinteille 
sisätilojen alustoille, jotka päällystetään. 
Sisäkäyttöön.

Kerrospaksuus: 1-10 mm 
Käveltävissä: n. 2 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen 
EN 13813: CT-C30-F7 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501968

ZM



CC ZM Rapid
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DSP

Itsesiliävä tasoite, nopeasti päällystet- 
tävissä. 
ZM Rapid on erittäin nopeasti asettuva, 
itsesiliävä tasoite, joka on valmis 
päällystettäväksi vain 1,5–2 tunnin 
kuluttua useimmilla pintatyypeillä. 
Soveltuu ihanteellisesti lattialämmitysjär-
jestelmiin, korkean puristuslujuuden ja 
erinomaisen siliävyyden ansiosta. Sopii 
myös pumpattavaksi. Sisäkäyttöön. 
Erittäin kova ja kestävä. Päällemaalatta-
vissa useimmilla lattiamaaleilla (kerros-
vahvuus min. 3mm).

Kerrospaksuus: 1-10 mm 
Käveltävissä: n. 1-1.5 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 1-2 tunnin jälkeen 
EN 13813: CT-C50-F10 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501967

≈  
1,5-2 h

Tasoite, joka ei edellytä päällystystä 
DSP on betonilattioille tarkoitettu tasoite, 
joka ei vaadi päällystystä. Sisä- ja ulkokäyt-
töön. Suositellaan lattioille, joihin kohdistuu 
normaalia suurempi kuormitus, esim. 
kaupat, teollisuustilat, varastot, tuotantohal-
lit, autotallit, kellarit ja parvekkeet. Tulee 
pinnoittaa käytettäessä pinnoilla, joihin 
kohdistuu raskas kuormitus ja kun tarvitaan 
siistiä ja tasaista viimeistelyä. Erittäin korkea 
lujuus ja kulutuksenkesto. Vedenkestävä. 
Päällemaalattavissa useimmilla lattiamaa-
leilla.

Kerrospaksuus: 4-15 mm 
Käveltävissä: n. 3 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen (5 mm) 
EN 13813: CT-C40-F7-A9 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501963

C MXF

Kuituvahvistettu itsesiliävä tasoite 
Kuituvahvistus vähentää kuivumisesta aiheutuvien 
kutistumahalkeamien syntyä. Voidaan käyttää 
sisä- ja ulkotilojen lattiapinnoilla ennen päällystämis- 
tä, myös märkätiloissa sekä lattialämmityskohteissa. 
Soveltuu myös kaatotasoituksille.

Kerrospaksuus: 3-40 mm 
Käveltävissä: n. 3 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen (10mm) 
EN 13813: CT-C25-F6 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501964

C = Sementtipohjainen |  G = Kipsipohjainen
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XA 

Kipsipohjainen itsesiliävä tasoite 
XA on kipsipohjainen tasoite, joka ei 
kutistu. Ihanteellinen heikoille alustoille, 
kuten vanhoille liimajäämille, kevytbetonil-
le ja asfaltille. Kuivumisaika riippuu lähinnä 
kerrospaksuudesta ja ulkoisista ympäris- 
töolosuhteista.  Kuivumisaika on yleensä 3 
mm/48 tuntia, riippuen lämpötilasta, 
ilmankosteudesta ja huoneen ilmanvaih-
dosta.

Kerrospaksuus: 1-10 mm 
Käveltävissä: n. 3 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 48 tunnin jälkeen (3mm) 
EN 13813: CA-C25-F7 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501960

AP APFG

G

G

C = Sementtipohjainen |  G = Kipsipohjainen

Korkealaatuinen kipsipohjainen tasoite 
AP on vähäpölyinen, erikoiskipsipohjainen 
ja kutistumaton tasoite. Ihanteellinen 
heikoille alustoille, kuten vanhoille 
liimajäämille, kevytbetonille ja asfaltille. 
Kuivumisaika riippuu lähinnä kerros- 
paksuudesta ja ulkoisista ympäristö- 
olosuhteista. Kuivumisnopeus on yleensä 
3 mm/päivä, riippuen lämpötilasta,  
kosteudesta ja huoneen ilmanvaihdosta.

Kerrospaksuus: 1-30 mm 
Käveltävissä: n. 2 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua (3 mm)  
EN 13813: CA-C30-F7 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501962

Kuituvahvistettu kipsipohjainen tasoite 
APF on kuituvahvistettu, erittäin kestävä 
tasoite sisäkäyttöön. APF pohjautuu 
erikoiskipsiin, joka ei kutistu, mikä tekee 
siitä ihanteellisen rakojen täyttämiseen. 
Soveltuu käytettäväksi lattialämmityslat-
tioilla ja heikoilla alustoilla, kuten 
puulattioilla, vanhoilla liimajäämillä ja 
kevytbetonilla. Yleensä kuivumisaika on 
3 mm/päivä, riippuen lämpötilasta, 
ilmankosteudesta ja huoneen ilmanvaih-
dosta. Todellinen kuivumisaika riippuu 
lähinnä kerrospaksuudesta ja ulkoisista 
ympäristöolosuhteista. 

Kerrospaksuus: 3-30 mm 
Käveltävissä: n. 2 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen (3mm) 
EN 13813: CA-C35-F10 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501961

Kipsipohjainen kuitupitoinen tasoite 
XAF on kipsipohjainen, itsesiliävä tasoite, 
joka ei kutistu sisältämänsä kuidun 
ansiosta. Käytetään sisätiloissa. 
Ihanteellinen heikoille alustoille, kuten 
vanhoille liimajäämille, kevytbetonille ja 
asfaltille. Kuivumisaika riippuu lähinnä 
kerrospaksuudesta ja ulkoisista 
ympäristöolosuhteista. Kuivumisaika on 
yleensä 3 mm/48 tuntia, riippuen lämpöti-
lasta, ilmankosteudesta ja huoneen 
ilmanvaihdosta. 

Kerrospaksuus: 1-10 mm 
Käveltävissä: n. 3 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 48 tunnin jälkeen (3mm) 
EN 13813: CA-C25-F7 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501949

G XAF
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Valkoinen, erittäin nopeasti kovettuva ja 
joustava tasoite 
ZZ on valkoinen, erittäin nopeasti 
kovettuva, käsin levitettävä tasoite 
nopeisiin korjauksiin, koko lattiapinnan 
oikaisuun ja tasoitukseen. Lyhyt kovettu-
misaika tekee ZZ:sta täydellisen valinnan 
nopeisiin korjauksiin, koko lattiapinnan 
tasoitukseen ja tasoerojen oikaisemiseen. 
Valkoinen väri minimoi riskin siitä, että väri 
näkyy läpi, kun käytetään kevyitä 
pintamateriaaleja. Pohjustusvapaa ja 
joustava.

Kerrospaksuus: 0,5-5 mm 
Käveltävissä: n. 20 minuutin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 30 minuutin jälkeen 
Pakkauskoko: 4,5 kg 
Tuotekoodi: 508532

ZZ  

Kipsipohjainen, joustava tasoite 
AST on vähäpölyinen, kipsipohjainen ja 
pohjustusvapaa tasoite. Käytetään koko 
lattiapinnan tasoitukseen ja korjauksiin. 
Sementti- kipsi- ja puupohjaisille alustoille. 
Erinomainen käytettäessä yhdessä 
kipsipohjaisten Casco Floor Expert 
tasoitteiden kanssa. Tekee kipsipohjaisten 
lattioiden viimeistelystä nopeaa. Siisti 
lopputulos ja vähäinen kutistuminen.

Kerrospaksuus: 1-5 mm 
Käveltävissä: n. 1 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 12 tunnin jälkeen 
EN 13813: CA-C16-F5 
Pakkauskoko: 15 kg 
Tuotekoodi: 501970

AST    

Pohjustusvapaa, joustava tasoite 
FIN on vähäpölyinen, nopeasti kuivuva, käsin 
levitettävä tasoite sisäkäyttöön. Pohjustus-
vapaa (katso tuoteseloste) ja alhaisen 
materiaalimenekin ansiosta taloudellinen. 
Joustava koostumus tekee tuotteen 
levittämisestä siistin ja tasaisen lopputu-
loksen saamisesta helppoa. FIN voidaan 
levittää 5 mm:n kerrospaksuuteen asti ja 
paikallisesti jopa 20 mm.

Kerrospaksuus: 1-5 mm 
Käveltävissä: n. 1 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 3 tunnin jälkeen 
EN 13813: CT-C25-F5 
Pakkauskoko: 15 kg 
Tuotekoodi: 501973

FIN

Nopeasti asettuva, joustava tasoite 
EF on vähäpölyinen, yleis-/kombitasoite 
täyttämiseen, korjauksiin, kallistusten 
oikaisuun ja koko lattiapintojen tasoituksiin 
sisätiloissa. Erinomainen kallistusten 
muotoiluun. Soveltuu lattialämmityslattioille. 
Paikallisesti voidaan levittää paksuja 
kerroksia. Tuotteella on alhainen kutistuma, 
ja se on nopeasti päällystettävissä. 
Tarkoitettu päällystettäville lattioille 
asuintiloissa, virastoissa, sairaaloissa, 
kouluissa jne.

Kerrospaksuus: 1-20 mm 
Käveltävissä: n. 1 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 2 tunnin jälkeen 
EN 13813: Ct-C20-F7 
Pakkauskoko: 15 kg, 25 kg 
Tuotekoodi: 501972/15kg, 501971/25kg 

EF

≈  
3 h

≈  
2 h

≈  
0,5 h

C = Sementtipohjainen |  G = Kipsipohjainen
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Kipsipohjainen itsesiliävä tasoite 
ADE on itsesiliävä, kipsipohjainen tasoite, 
joka on erityisesti tarkoitettu heikohkoille 
alustoille, kuten asfaltille ja anhydriitille. 
ADE:llä on erinomaiset itsesiliävyysomi-
naisuudet ja tuotetta käytetään sisätilojen 
lattioille, jotka on myöhemmin tarkoitus 
päällystää.

Kerrospaksuus: 3-60 mm 
Käveltävissä: n. 4 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen (5 mm) 
EN 13813: CA-C30-F7 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501945

ADE

Nopeasti kuivuva pikabetoni 
SEZ PLUS on nopeasti kuivuva tasoite, 
joka on suunniteltu tasoitukseen, 
korjauksiin ja täyttöihin kiinteille alustoille 
sisätiloissa. Tuote kestää korkeaa 
kuormitusta, joten se soveltuu sekä 
kiinteille että kelluville rakenteille. 
Ihanteellinen käytettäväksi lattialämmi-
tyksen yhteydessä. Voidaan tehdä kelluva-
na rakenteena, kerrosvahvuus 35 - 80mm 
+ 5mm teräsverkko

Kerrospaksuus: 12-100 mm, 
kelluvana 35-80mm + teräsverkko 
Käveltävissä: n. 3 tunnin jälkeen 
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen 
EN 13813: CT-C40-F6 
Pakkauskoko: 25 kg 
Tuotekoodi: 501948

SEZ PLUS G

C = Sementtipohjainen |  G = Kipsipohjainen
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Vesipohjainen, käyttövalmis erikoispohjuste 
VD Super on pohjuste sileille, tiiviille, tasaisille ja imemättömille alustoille 
ennen Casco Floor Expert -tasoitteiden ja täyteaineiden levittämistä. 
Esim: keraamiset päällysteet, luonnonkivi, kiillotettu teräs, kompakti ja kor-
kean alkalisuuden betoni, ruostesuojattu metalli, sementtimosaiikki ja 
valuasfalttipäällysteet, jotka kiinnittyvät tiukasti alustaan. Soveltuu myös 
vanhoille päällysteille (ei polyolefiini tai PU), jotka on valmistettu vinyylistä, 
kumista, linoleumista tai epoksiväristä-/yhdisteestä. Voidaan käyttää 
myös SCHÖNOX SHP-pohjustetta.

Materiaalimenekki: 
n. 100-150 g/m2 
Kuivumisaika: 30 min - 2 tuntia 

VD Super  

Lasikuituinen vahvistusmatto 
RENOTEX on lasikuidusta valmistettu 
vahvistematto, joka tarjoaa lisävahvis-
tusta tasoitukseen yhdessä APF-tasoit-
teen kanssa. Lasikuidun moniaksiaalinen 
rakenne muodostaa lujan vahvistuksen 
joka suuntaan.

 
 
Pakkauskoko: 1,20 x 42 m (50,4 m²) 
Tuotekoodi: 503790

RENOTEX

Vesi- ja dispersiopohjainen pohjuste 
VD on vesipohjainen pohjuste, jota 
käytetään alustalla ennen itsesiliävien 
Casco Floor Expert -tasoitteiden, muiden 
tasoitteiden ja liimojen levittämistä 
märkätiloissa/tiivistyksissä. Parantaa 
tartuntaa, pienentää alustan imukykyä, 
kosteussulkuna kipsi- ja puupitoisille 
alustoille ennen pintakäsittelyä sementti-
pohjaisilla tuotteilla.

*Voidaan käyttää myös Casco Pohjustetta 
tai SCHÖNOX KH -pohjustetta.

Materiaalimenekki, tiiviste:  
n. 5 m2 / kg 
Materiaalimenekki, seoksella 1:3:  
n. 20 m2 / kg 
Kuivumisaika: 10 min - 4 tuntia 
Pakkauskoko: 1 kg, 5 kg, 10 kg 
Tuotekoodi: 503762/1kg, 503763/5kg, 503764/10kg 

VD

Käyttövalmis, liuotteeton, synteettinen 
hartsidispersiopohjuste 
VD Fix on erityisen tehokas suojaamaan 
alustaa kosteudelta levitysvaiheessa 
kuivumisajan ollessa lyhyt. Myös imukyvyn 
vähentämiseen ja tasoitteen tartunnan 
parantamiseen. Käyttövalmis pohjuste 
imeville alustoille. Kipsi-, puu ja betonial-
ustoille. Vain sisäkäyttöön. 

Materiaalimenekki, tiiviste:  
n. 7 - 10 m2 / kg 
Kuivumisaika: 10 min - 1 tunti 
Pakkauskoko: 1 kg, 5 kg 
Tuotekoodi: 503765/1kg, 503766/5kg 

VD Fix

Pakkauskoko: 5 kg 
Tuotekoodi: 503767



Lattialiimat

Tiedätkö Casco lattialiimat?   
Sitten tiedät Casco Floor Expert  
lattialiimat!
Casco lattialiimat on erittäin hyvin tunnettuja ja tunnustettuja lattiaurakoitsijoiden 

parissa, ovat olleet jo vuosikymmeniä. Hyvää ei pidä vaihtaa: Löydät tutut tuotteet 

nyt uusista, morderneista ja tyylikkäistä tuotepakkauksistamme. Uudet pakkaukset 

tekevät tuotevalinnan helpoksi, tunnistat tuotteen tutusta väristä ja nimestä sekä 

uudesta selkeästä ulkoasusta.

• Selkeä tieto käyttökohteesta

• Tuotenimet pysyvät ennallaan

• Tuotepakkausten värit pysyvät ennallaan 

• Helposti yhdistettävissä Casco Floor Expert -tasoitteisiin
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Muovimattojen valikoimat ovat valtavat, ja niistä löytyy houkuttelevia vaihtoehtoja miltei jokai-

seen käyttöympäristöön - ohuita ja joustavia vinyylilattioita kotikäyttöön sekä vahvoja, luista-

mattomia pintoja sairaalaympäristöön ja suurtalouskeittiöihin. Liimamme ovat sovitettu jokaisen 

lattiatyypin erityisiin vaatimuksiin, luotettavaan lopputulokseen ja ovat helppoja asentaa. 
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Linoleum

Linoleum – luonnonmateriaali, jonka ainesosia ovat korkki, pellavansiemenöljy, pihka ja puujauho 

– on kulutuksenkestävä ja joustava, sekä omaa hyvän eristyskyvyn. Näistä syistä se on suosittu 

lattiavaihtoehto sekä kotiin että työpaikoille. Meidän linoleum-liimamme on helppo työstää. Ne 

sisältävät vain vähäisiä määriä vettä, jolloin turpoamisriskit ovat olemattomat. 
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Puu

Puu on elävä ja hengittävä luonnonmateriaali. Liimattu puulattia on lähes äänetön, ja se seuraa 

liikkeitäsi ilman ärsyttävää narahtelua. Liimamme sopivat useimmille puulattioille ja asennusme-

netelmille, lattia voidaan asentaa jopa kostealle sementille – aina 85 % RF asti – jolloin odotusaika 

on lyhyt, jopa olematon.
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Karkeat tekstiililattiat – kookoskuitu, juutti, sisal ja action back – ovat vaativampia asentaa kuin 

laattatyyppiset matot. Me tarjoamme liiman erityisen vahvalla tartunnalla vaikeimmillekin tekstiililat-

tioille, sekä vesipohjaisen tarraliiman yksinkertaisiin mattolaattojen vaihtoon. 
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Kumi

Kumilattia on vahva, joustava ja mukautuva. Se kestää erittäin suurta kuormitusta ja jokapäi- 

väistä kulutusta. Me tarjoamme vahvoja ja luotettavia liimoja sekä raskaisiin että kevyempiin 

lattiaratkaisuihin, ottaen samalla huomioon myös vallitsevan tilan ja käyttörasituksen. 
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Erikoistuotteet

Haasteelliset pinnat, erityisvaatimukset tai epätavalliset olosuhteet? Cascolla on laaja valikoima 

tuotteita erilaisiin tilanteisiin. Tästä löydät muutamia esimerkkejä. Mikäli tarvitset apua tuoteva-

lintaan - älä epäröi ottaa yhteyttä. Autamme mielellämme.



Vesiohenteinen dispersioliima, joka soveltuu 
useimmille taustapinnoitetuille tai -pinnoittamatto-
mille muovimateriaaleille, linoleumille ja tekstiililat-
tiapäällysteille. Polyolefiinipäällysteet, joiden tausta 
on esikäsitelty. Hyvä tartunta.

 
Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra 
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 30 minuuttia,  
tarraliimaus 30 – 60 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 74 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 502896

CascoProff  

Dispersiopohjainen lattialiima, jolla on hyvin 
voimakas tartunta ja erittäin pitkä asennusaika. 
Hankaliin asennuksiin, kuten päällysteisiin ja 
kiinnikkeisiin.  
Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra 
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 30 minuuttia,  
tarraliimaus 30 – 150 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 75 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 502890

CascoProff Extreme

Dispersiopohjainen lattialiima, jolla on hyvä 
tarttuvuus ja pitkä asennusaika.  
 
Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra 
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 20 minuuttia, 
tarraliimaus 20 – 90 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 69 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 502892

CascoProff Extra
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Monikäyttöinen, dispersiopohjainen lattia- ja 
seinäliima useimmille PVC- ja LVT- päällysteille. 
Voidaan aktivoida lämmöllä. Helppo levittää telalla, 
erittäin vähäinen roiskunta. 

Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra 
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 30 minuuttia,  
tarraliimaus 30 – 60 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 60 % 
Pakkauskoko: 15 l 
Tuotekoodi: 502894

CascoProff GP

Erikoislattialiima kloorittomille lattiapäällysteille. 
Soveltuu myös useimmille muoveille, linoleumille, 
tekstiilille ja kumipäällysteille. Nopea tartunta, erittäin 
matalat emissiot.

Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra 
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 20 minuuttia, 
tarraliimaus 20 – 60 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus:  noin 77 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 502871

CascoProff Universal 
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Lattialiima linoleumille, nopea kiinnitys ja hyvä 
tartunta. Soveltuu neulehuovalle ja vinyylille, jonka 
taustalla on polyesterihuopa. Käytetään imeville 
alustoille.

Materiaalimenekki: 3 – 3,5 m2/litra 
Asennusaika:  märkäliimaus 0 – 30 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 70 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 502869

CascoLin 

Vesipohjainen, tarramainen teippiliima, jonka avulla 
tekstiililaatat voi helposti vaihtaa. Hyvä tartunta ja 
pitkä asennusaika.

Materiaalimenekki: 5 – 20 m2/litra 
Kuivumisaika: noin 1 tunti 
Asennusaika: noin 1 – 3 tuntia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 48 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 502866

CascoProff TapeFix
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Linoleumille voidaan käyttää myös:
CascoProff Universal
CascoProff GP

Tekstiililattioille voidaan käyttää myös:
CascoProff
CascoProff GP
CascoProff Extra
CascoProff Universal
CascoProff Solid Tarramainen lattialiima, jolla liimatuista kohteista 

voidaan päällyste irrottaa ja vaihtaa helposti. Sopii 
muovi- ja tekstiilimattoja ja -laattojen kiinnitykseen.

Materiaalimenekki: 6-8 m2/litra 
Asennusaika:  märkäliimaus 10 - 20 min., tarraliimaus: 20-40 min. 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 75 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 502869

CascoProff TexFix 
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Kaksikomponenttinen vedenkestävä polyuretaani-
liima kumilaattojen liimaukseen kuiville alustoille.  
Sisä- ja ulkotiloihin.

Materiaalimenekki:  1 – 4 m2/litra 
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 60 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 100 % 
Pakkauskoko:  6+1,05 kg 
Tuotekoodi: 507513

CascoThan 2K
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Yksikomponenttinen parkettiliima kaikenlaisille 
parketeille. Ei sisällä vettä. Elastinen liimasauma. 
Liuotteeton.

Materiaalimenekki: 1 – 2 m2/litra 
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 40 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet:  +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 100 % 
Alustan RH: max. 85 % 
Pakkauskoko: 10 l 
Tuotekoodi: 507668

Parkett Elastic Plus 
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Kumille voidaan käyttää myös:
CascoProff Universal



Lattialiima betonilattioille. Seveltuu useimmille 
PVC-materiaaleille, linoleumille ja joillekin tekstiililat-
tiapäällysteille. Kokolattiamatoille. Erittäin matalat 
emissiot.

Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra 
Asennusaika:  märkäliimaus 0 – 30 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet:  +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 75 % 
Pakkauskoko:  10 l 
Tuotekoodi: 502877

CascoProff Conductive 

Lattialiima sähköä johtavien lattiamateriaalien 
kiinnitykseen. Soveltuu PVC:n, linoleumin, synteetti-
sen kumin ja tekstiilipäällysteiden kiinnitykseen. 
Sisältää johtavia kuituja. Johtavuus standardin EN 
14259 mukainen.

Materiaalimenekki: 3 – 3,5 m2/litra 
Asennusaika:  märkäliimaus 0 – 20 minuuttia 
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja 20 – 70 % RH 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 76 % 
Pakkauskoko:  10 l 
Tuotekoodi: 502878

CascoProff Solid
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Materiaali: Muovi/kovametalli 
Leveys: 28 cm 
Käyttökohde: Lattialiima, ellei toisin 
ilmoiteta 
Menekki: 4–5 m2/l 
Tuotekoodi:  492034

Liimalasta 6108

Materiaali: Muovi / kovametalli 
Leveys: 23 cm 
Käyttökohde: Mosaiikki, parketti, 
Parkett Elastic ja taustakäsiteltyjen 
tekstiililattioiden liimaus. 
Menekki: 2–3 m2/l 
Tuotekoodi:  492033

Liimalasta 6118

Materiaali: Muovi/kovametalli 
Leveys: 23 cm 
Käyttökohde: Parkettiliima.  
Enintään 85 %:n RH 
Menekki:  1 m2/l 
Tuotekoodi:  494461

Liimalasta 6119

erikoistuotteet ja työkalut   23

Tasoitelasta lattiatasoitteelle, hammas 
n. 5 mm. 
Leveys: 600 mm 
Tuotekoodi:  494474

Hammaslasta 600mm
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TEKNINEN PALVELU

Tekninen neuvontapuhelin 09 - 5114 3350
 
Marko Korvenaho, tekninen päällikkö
 
Ulf Alén, tekninen asiantuntija 

MYYNTI / VÄHITTÄISKAUPPA

Markus Oksanen, Head Sealing and Bonding
oksanen.markus@fi.sika.com  |  040 569 3938

Teemu Ala-Lipasti, Aluepäällikkö Etelä-Suomi / Itä
ala-lipasti.teemu@fi.sika.com  |  040 514 4498

Aku Mäki, Aluepäällikkö Etelä-Suomi / Länsi
maki.aku@fi.sika.com  | 040 832 0370

Jani Reunanen, Aluepäällikkö Varsinais-Suomi
raunanen.jani@fi.sika.com  |  0400 806 771

Petri Markkula, Aluepäällikkö Keski-/Länsi-Suomi
markkula.petri@fi.sika.com  |  040 577 8319

Mika Mikkonen, Aluepäällikkö Keski-Suomi
mikkonen.mika@fi.sika.com  |  040 569 2796 
 
Vesa Kaukonen, Aluepäällikkö Keski-/Itä-Suomi
kaukonen.vesa@fi.sika.com  |  0400 249 765

Kari Taipale, Aluepäällikkö Itä-Suomi
taipale.kari@fi.sika.com  | 040 733 9922

Pohjois-Suomi, 09 511 431

Asiantuntijamme:
MYYNTI / URAKOITSIJAT JA SUUNNITTELIJAT

Jarno Kontio, Head Flooring / Refurbishment
kontio.jarno@fi.sika.com  | 040 827 7181

Pertti Hakala, Myyntipäällikkö
hakala.pertti@fi.sika.com  | 040 588 5630

Ari Aro, Flooring Specialist
aro.ari@fi.sika.com  | 045 1090 660

Jussi Hellman, Refurbishment / Aluepäällikkö Etelä-Suomi
hellman.jussi@fi.sika.com  | 0400 810 716

Heikki Vierelä, Aluepäällikkö Etelä-Suomi / Länsi 
vierela.heikki@fi.sika.com  | 050 597 9699

Rami Kakko, Flooring Specialist /  
Aluepäällikkö Etelä-Suomi / Itä
kakko.rami@fi.sika.com  |  040 510 5745

Jani Reunanen, Aluepäällikkö Varsinais-Suomi
raunanen.jani@fi.sika.com  |  0400 806 771
 
Jarmo Virkkunen, Aluepäällikkö Länsi-Suomi
virkkunen.jarmo@fi.sika.com  |  0400 597 240

Petri Markkula, Aluepäällikkö Keski-/Länsi-Suomi
markkula.petri@fi.sika.com  |  040 577 8319

Vesa Kaukonen, Aluepäällikkö Keski-/Itä-Suomi
kaukonen.vesa@fi.sika.com  |  0400 249 765

Kari Taipale, Aluepäällikkö Itä-Suomi
taipale.kari@fi.sika.com  | 040 733 9922

Arto Jokitulppo, Aluepäällikkö Pohjois-Suomi
jokitulppo.arto@fi.sika.com  | 040 504 7337


