Tuoteluettelo

Joustavat valinnat,
älykäs lopputulos
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Yksi tuotemerkki,
kaikki mahdollisuudet:
Casco Floor Expert
Casco Floor Expert on tuotemerkki lattia-alan ammattilaisille, josta löytyy täydellinen valikoima korkealaatuisia tuotteita ammattilaisten tarpeisiin. Tuotevalikoimassa on kattavasti erilaisia ratkaisuja lattianvalmistukseen luotettavasti yhdeltä valmistajalta; lattiatasoitteet, lattialiimat, pohjusteet ja tarvikkeet.

Casco ja SCHÖNOX® ovat olleet samaa yritystä ja tehneet läheistä yhteistyötä vuosikausia. Molemmat ovat tunnettuja laadukkaista tuotteistaan. Casco Floor Expert tuotemerkin päämääränä on tarjota lattiantekijöille tutkitusti
yhteensopivat tuotteet lattian valmistukseen, luotettavasti yhdeltä valmistajalta. Samalla ammattilaiset saavat
käyttää heille tuttuja ja laadukkaita tuotteita; Casco Floor Expert tuotteet ovat aikaisemmin olleet osa Casco ja
Schönox tuotevalikoimaa. Tuotteet tulevat nyt uudistetuissa pakkauksissa, valikoima on selkeä ja tuoteominaisuudet löytyvät pakkauksista helposti.

Lisätietoja: www.casco.fi
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Vastuullisia valintoja alusta loppuun
Cascolla terveys ja ympäristö eivät ole vain sanoja. Ne
ovat erittäin tärkeä osa toimintaamme, joilla on suuri
vaikutus niin yritykseemme kuin myös asiakkaisiimme.

Otamme ympäristöasiat erittäin vakavasti, ja teemme ympäristön eteen töitä enemmän kuin säännökset vaativat - olemme koko ajan askeleen edellä.
Meidän tehtävämme on taata sinulle luotettavia
ja kestäviä lopputuloksia ja sitä kautta pitkää
elinikää tuotteillemme. Etsimme kaiken aikaa
uusia, parempia raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä, samalla työstäen menetelmiä joilla minimoidaan tuotteidemme haitalliset vaikutukset
terveyteen sekä ympäristöön. Kuitenkaan vaarantamatta tuotteidemme tehokkuutta tai kestävyyttä.
Loppujen lopuksi, tehtävämme on tarjota käyttöösi
entistä parempia tuotteita - sekä vähemmän vaarallisia kemikaaleja ympäristöömme.
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Pohjusteet
Huolellisella pohjustuksella varmistat hyvän
tartunnan kerrosten välillä.

Pohjuste

SuperPrimer

Liuotinvapaa, korkealaatuinen dispersiopohjuste parantamaan tasoiteseoksen ja
lattialaattojen ja aluslattioiden välistä
tarttumista. Sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan
käyttää myös kosteussulkuna, katso ohje
tuoteselosteesta.

Superprimer on liuotinvapaa ja vesipohjainen pohjuste, jolla on erinomainen tartunta
suurimpaan osaan imemättömiä pintoja
kuten esimerkiksi keraamiset laatat ja
metallit ennen tasoittamista tai keraamisten
laattojen asentamiseen.

Materiaalimenekki: 50 - 80 g/m²
Työkalut: harja tai tela
Tuotenro ja pakkaus: 489670/1l, 489644/5l,
489645/10l

Materiaalimenekki: 150 g/m² tai 7m²/l
Kuivumisaika: n. 1-3h
Työkalut: sivellin, tela tai harja
Tuotenro ja pakkaus: 494813/1l
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Casco Floor Expert VD
VD on vesipohjainen pohjuste, jota käytetään
alustalla ennen itsesiliävien Casco Floor
Expert -tasoitteiden, muiden tasoitteiden
levittämistä. Parantaa tartuntaa, pienentää
alustan imukykyä, kosteussulkuna kipsi- ja
puupitoisille alustoille ennen pintakäsittelyä
sementtipohjaisilla tuotteilla.

Casco Floor Expert VD Fix
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
betonialustoille. Vain sisäkäyttöön.

Materiaalimenekki, tiiviste: n. 5 m2 / kg
Materiaalimenekki, seoksella 1:3: n. 20
m2 / kg

Materiaalimenekki, tiiviste: n. 7 - 10 m2 / kg

Kuivumisaika: 10 min - 4 tuntia
Tuotenro ja pakkaus: 503762/1kg,
503763/5kg, 503764/10kg

Kuivumisaika: 10 min - 1 tunti
Tuotenro ja pakkaus: 503765/1kg,
503766/5kg

Casco Floor Expert VD Super
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
korkean 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.

Materiaalimenekki: n. 100-150 g/m2
Kuivumisaika: 30 min - 2 tuntiaAstia-aika:
n. 20 min
Tuotenro ja pakkaus: 503767/5kg,
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FloorCret

ThermoPlan

KombiRapid

Pikabetoni kerrospaksuuksille 10–80 mm
sisätiloissa. Märkätilojen kaatojen tekoon, sekä
betonilattioiden paikallisiin korjauksiin. Soveltuu
lattialämmityksien yhteyteen. Maakostea
massa.

ThermoPlan Dust Reduced on vähäpölyinen
erikoislattiatasoite. Se soveltuu erityisesti
tasoittamiseen lattialämmityskohteissa ja
tasoituksiin keraamisten laattojen alle
terasseille ja parvekkeille. Soveltuu myös
tavanomaisiin kohteisiin sisä- ja ulkotiloihin.

Vähäpölyinen, sementtiperustainen ja nopea
rakennus- ja yleistasoite sekä paikkaamiseen
että tasoittamiseen useimmille alustoille
sisätiloissa. Käyttökohteet mm. asuinhuoneistot,
konttorit, koulut, sairaalat, päiväkodit jne. joihin
asennetaan lattiapinnoitteita. Betonilattioiden,
kipsilattioiden tasoittamiseen, korjaamiseen,
oikaisemiseen sekä kaatojen tekemiseen.

Materiaalimenekki: 2,0 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 10-80 mm
Astia-aika: n. 40-60 min
Päällystettävissä: n. 2-4 vrk
Käveltävissä: n. 12 h
Lujuus: CT-C30-F7
Tuotenro ja pakkaus: 508249/25kg

Materiaalimenekki: 1,8 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 3-40 mm
Astia-aika: n. 40 min
Päällystettävissä: n. 24 h (3-10mm)
Käveltävissä: n. 4 h
Lujuus: CT-C20-F5
Tuotenro ja pakkaus: 492198/25kg

Materiaalimenekki: 1,6 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-20 mm, hiekan lisäyksellä 20-50mm
Astia-aika: n. 20 min
Päällystettävissä: n. 2-3 h
Käveltävissä: n. 1 h
Lujuus: CT-C20-F7
Tuotenro ja pakkaus: 489889/4kg
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Lattiatasoitteet
Kestävä ja tasainen lattia saadaan oikeilla, kohteeseen soveltuvilla tuotteilla ja työmenetelmillä. Valikoimistamme löytyy monipuolisesti itsesiliäviä
ja käsilevitteisiä, tasoitteet erilaisille alustoille ja kerrospaksuuksille, sementti- tai kipsipohjaisena.

Irrotuskaista
Solumuovinen irrotuskaista
irrottaa tasoitteen seinästä, jättää
liikuntasauman lattian ja seinän
rajaan. Itseliimautuva.
Koko: paksuus 5 mm, pituus 15 m
Tuotenr: 494019

RepoRapid
Betonin kolojen ja halkeamien yms.
pikatasoituksiin ennen päällysteen
kiinnittämistä. Soveltuu myös lastu- ja
kuitulevyjen tasoituksiin. Erinomainen
tuote läpivientien täyttöihin ja
paikkauksiin sisä- ja ulkotiloissa.Hyvin
nopeasti kovettuva sementtipohjainen
lattiatasoite. Helppo työstää ja hioa. Ei
kutistu.
Materiaalimenekki: 1,0 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-40 mm
Astia-aika: n. 5-15min
Päällystettävissä: n. 30-45 min
Tuotenro ja pakkaus: 491611/1kg

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

Pumppauskaista
Estää tasoitteen valumista
kaivoon, toiseen tilaan yms.
Tasoitteen rajaamiseen
Koko: 5 x 2m
Tuotenro: 494575

Korkomerkki
Itseliimautuva muovinen
korkomerkki.
Mitta-asteikko: 0-60mm
50 kpl pakkauksessa
Tuotenro: 508204
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CFE SP-X / SuperPlan

CFE ZM

CFE ZM Rapid

SP-X / SuperPlan on vähäpölyinen, sementtipohjainen, itsesiliävä tasoite. SP-X / SuperPlanilla on erinomaiset itsesiliävyysominaisuudet
ja sitä suositellaan päällystettäville lattioille.
Sisäkäyttöön. Korkealujuuksinen, mikä tekee
tuotteesta ihanteellisen julkisiin tiloihin.
Päällemaalattavissa useimmilla lattiamaaleilla
(kerrosvahvuus min. 3mm ).

ZM on sementtipohjainen, hienorakeinen,
itsesiliävä tasoite, jolla on erittäin vähäinen
kutistuminen ja hyvät itsesiliävyysominaisuudet. Soveltuu useimmille kiinteille
sisätilojen alustoille, jotka päällystetään.
Sisäkäyttöön.

Materiaalimenekki: 1,5 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 0.5-25 mm
Käveltävissä: n. 3 tunnin jälkeen
Päällystettävissä: n. 16 h jälkeen (alle
10mm)
Lujuus: CT-C35-F7
Tuotenro ja pakkaus: 501969/25kg,

Materiaalimenekki: 1,5 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-10 mm
Käveltävissä: n. 2 tunnin jälkeen
Päällystettävissä: n. 24 tunnin jälkeen
Lujuus: CT-C30-F7
Tuotenro ja pakkaus: 501968/25kg

ZM Rapid on erittäin nopeasti kuivuva,
itsesiliävä tasoite, joka on valmis päällystettäväksi vain 1,5–2 tunnin kuluttua useimmilla
pinnoitemateriaaleilla. Soveltuu ihanteellisesti
lattialämmitysjärjestelmiin, korkean puristuslujuuden ja erinomaisen siliävyyden ansiosta.
Sopii myös pumpattavaksi. Sisäkäyttöön.
Erittäin kova ja kestävä. Päällemaalattavissa
useimmilla lattiamaaleilla (kerrosvahvuus min.
3mm).
Materiaalimenekki: 1,5 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-10 mm
Käveltävissä: n. 1-1.5 tunnin jälkeen
Päällystettävissä: n. 1-2 tunnin jälkeen
Lujuus: CT-C50-F10
Tuotenro ja pakkaus: 501967/25kg,

CFE DSP

CFE MXF

CFE AP

DSP on betonilattioille tarkoitettu tasoite,
joka ei vaadi päällystystä. Sisä- ja ulkokäyttöön. Suositellaan lattioille, joihin
kohdistuu normaalia suurempi kuormitus,
esim. kaupat, teollisuustilat, varastot,
tuotantohallit, autotallit, kellarit ja parvekkeet. Erittäin korkea lujuus ja kulutuksenkesto. Vedenkestävä. Päällemaalattavissa
useimmilla lattiamaaleilla.

MXF on kuituvahvistettu itsesiliävä tasoite.
Kuituvahvistus vähentää kuivumisesta
aiheutuvien kutistumahalkeamien syntyä.
Voidaan käyttää sisä- ja ulkotilojen lattiapinnoilla ennen päällystämistä, myös märkätiloissa sekä lattialämmityskohteissa.
Soveltuu myös kaatotasoituksille.

AP on vähäpölyinen, erikoiskipsipohjainen ja
kutistumaton tasoite. Ihanteellinen heikoille
alustoille, kuten vanhoille liimajäämille,
kevytbetonille ja asfaltille. Kuivumisaika
riippuu lähinnä kerrospaksuudesta ja
ulkoisista ympäristöolosuhteista. Kuivumisnopeus on yleensä 3 mm/päivä, riippuen
lämpötilasta, kosteudesta ja huoneen
ilmanvaihdosta.

Materiaalimenekki: 1,8 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 4-15 mm
Käveltävissä: n. 3 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 24 h jälkeen (5 mm)
Lujuus: CT-C40-F7-A9
Tuotenro ja pakkaus: 501963/25kg,

Materiaalimenekki: 1,8 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 3-40 mm
Käveltävissä: n. 3 hjälkeen
Päällystettävissä: n. 24 h jälkeen (10mm)
Lujuus: CT-C25-F6
Tuotenro ja pakkaus: 501964/25kg

Materiaalimenekki: 1,5 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-30 mm
Käveltävissä: n. 2 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 24 h kuluttua (3 mm)
Lujuus: CA-C30-F7
Tuotenro ja pakkaus: 501962/25kg,
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CFE APF

CFE XA

CFE XAF

APF on kuituvahvistettu, joustava, kipsipohjainen, erittäin kestävä tasoite sisäkäyttöön. APF
pohjautuu erikoiskipsiin, joka ei kutistu, mikä
tekee siitä ihanteellisen rakojen täyttämiseen.
Soveltuu käytettäväksi lattialämmityslattioilla
ja heikoilla alustoilla, kuten puulattioilla,
vanhoilla liimajäämillä ja kevytbetonilla.
Yleensä kuivumisaika on 3 mm/päivä, riippuen
lämpötilasta, ilmankosteudesta ja huoneen
ilmanvaihdosta.
Materiaalimenekki: 1,5 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 3-30 mm
Käveltävissä: n. 2 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 24 h jälkeen (3mm)
Lujuus: CA-C35-F10
Tuotenro ja pakkaus: 501961/25kg,

XA on kipsipohjainen itsesiliävä tasoite, joka
ei kutistu. Ihanteellinen heikoille alustoille,
kuten vanhoille liimajäämille, kevytbetonille
ja asfaltille. Kuivumisaika riippuu lähinnä
kerrospaksuudesta ja ulkoisista ympäristöolosuhteista. Kuivumisaika on yleensä 3
mm/48 tuntia, riippuen lämpötilasta,
ilmankosteudesta ja huoneen ilmanvaihdosta.
Materiaalimenekki: 1,5 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-10 mm
Käveltävissä: n. 3 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 48 h jälkeen (3mm)
Lujuus: CA-C25-F7
Tuotenro ja pakkaus: 501960/25kg

XAF on kipsipohjainen, kuituvahvistettu,
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 lämpötilasta, ilmankosteudesta ja
huoneen ilmanvaihdosta.
Materiaalimenekki: 1,5 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-10 mm
Käveltävissä: n. 3 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 48 h jälkeen (3mm)
Lujuus: CA-C25-F7
Tuotenro ja pakkaus: 501949/25kg,

CFE FIN

CFE EF

CFE ZZ

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

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.

ZZ on valkoinen, erittäin nopeasti kovettuva,
käsin levitettävä tasoite nopeisiin korjauksiin,
koko lattiapinnan oikaisuun ja tasoitukseen.
Lyhyt kovettumisaika 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.

Materiaalimenekki: 1,3 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-5 mm
Käveltävissä: n. 1 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 3 h jälkeen
Lujuus: CT-C25-F5
Tuotenro ja pakkaus: 501973/15kg,

Materiaalimenekki: 1,6 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-20 mm
Käveltävissä: n. 1 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 2 h jälkeen
Lujuus: CT-C20-F7
Tuotenro ja pakkaus: 501972/15kg,
501971/25kg

Materiaalimenekki: 1,1 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 0,5-5 mm
Käveltävissä: n. 20 min jälkeen
Päällystettävissä: n. 30 min jälkeen
Tuotenro ja pakkaus: 508532/4,5kg,

10

CFE AST

CFE SEZ PLUS

CFE ADE

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.

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 lattialämmityksen
yhteydessä. Voidaan tehdä kelluvana
rakenteena, kerrosvahvuus 35 - 100mm +
5mm teräsverkko
Materiaalimenekki: 1,8 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 12-100 mm,
kelluvana 35-1000mm + teräsverkko
Käveltävissä: n. 3 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 24 h jälkeen
Lujuus: CT-C40-F6
Tuotenro ja pakkaus: 501948/25kg

ADE on itsesiliävä, kipsipohjainen tasoite,
joka on erityisesti tarkoitettu heikohkoille
alustoille, kuten esim. asfaltille ja puupohjaisille. ADE:llä on erinomaiset itsesiliävyysominaisuudet ja tuotetta käytetään sisätilojen
lattioille, jotka on myöhemmin tarkoitus
päällystää.

Materiaalimenekki: 1,3 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-5 mm
Käveltävissä: n. 1 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 12 h jälkeen
Lujuus: CA-C16-F5
Tuotenro ja pakkaus: 501970/15kg

RENOTEX
Lasikuituinen vahvistusmatto
RENOTEX on lasikuidusta valmistettu
vahvistematto, joka tarjoaa lisävahvistusta tasoitukseen yhdessä
APF-tasoitteen kanssa. Lasikuidun
moniaksiaalinen rakenne muodostaa
lujan vahvistuksen joka suuntaan.

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

Materiaalimenekki: 1,8 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 3-60 mm
Käveltävissä: n. 4 h jälkeen
Päällystettävissä: n. 24 h jälkeen (5 mm)
Lujuus: CA-C30-F7
Tuotenro ja pakkaus: 501945/25kg

Lisätietoja ja
Menekkilaskuri
QR-koodilla

Käyttöalue

Vähäpölyinen, Sisätilat

CT-C25-F5

n. 3 h

Päällystettävissä

Luokitukset

n. 1 h

n. 15 min

Käveltävissä

1,6 kg/m²/mm

1,3 kg/m²/mm

Menekki

Astia-aika

Vähäpölyinen, Sisätilat

CT-C20-F7

n. 2 h

n. 1 h

n. 20 min

1-20 mm

1-5 mm

Kerrospaksuus

EF

501972/15kg, 501971/25kg

501973 / 15kg

FIN

ZM RAPID

DSP

CT-C40-F7-A9

n. 24 h

n. 3 h

n. 30 min

1,8 kg/m²/mm

4-15 mm

501963 / 25kg

ZZ

Sisätilat, myös seinään

n. 0,5-1,5 h

n. 20 min

n. 10 min

1,1 kg/m²/mm

0,5-5 mm

508532 / 4,5kg

Kipsipohjainen,
Kuivat sisätilat

CA-C16-F5

n. 12 h

n. 1 h

n. 20 min

1,3 kg/m²/mm

1-5 mm

501970 / 15 kg

AST

Sisä- ja ulkotilat, Voidaan
Sisätilat, voidaan pinnoitjättää tasoitepinnalle, tai
taa esim. epoksilla
pinnoittaa esim.epoksilla

CT-C50-F10

n. 1-2 h

n. 1-1,5 h

n. 20 min

1,5 kg/m²/mm

1-10 mm

501967 / 25kg

Hand - Käsilevitteiset tasoitteet

Sisätilat

CT-C30-F7

n. 24 h

Tuotenumero

Lisätietoja ja
Menekkilaskuri
QR-koodilla

CT-C35-F7

Vähäpölyinen, Sisätilat,
Voidaan pinnoittaa esim.
epoksilla

Luokitukset

Käyttöalue

n. 16 h

Päällystettävissä

n. 2 h

n. 30 min

n. 3 h

n. 40 min

Käveltävissä

Astia-aika

1-10 mm

1,5 kg/m²/mm

0,5-25 mm

ZM

501968 / 25kg

1,5 kg/m²/mm

Kerrospaksuus

Menekki

501969 / 25kg

SP-X/SuperPlan

Tuotenumero

Lattialiimat

TECHNOLOGY

Lattiatasoitteet

Sisätilat

CT-C40-F6

n. 24 h

n. 3 h

n. 45 min

1,8 kg/m²/mm

12-100 mm (kelluvana 35-100)

501948 / 25kg

SEZ PLUS

Sisä- ja ulkotilat,
Kuitupitoinen

CT-C25-F6

n. 24 h

n. 3 h

n. 35 min

1,8 kg/m²/mm

3-40 mm

501964 / 25kg

MXF

Kipsipohjainen,
Kuivat sisätilat

CT-C30-F7

n. 24 h

n. 4 h

n. 40 min

1,8 kg/m²/mm

3-60 mm

501945 / 25kg

ADE

APF

Kipsipohjainen,
Kuivat sisätilat

CA-C35-F10

n. 24 h

n. 2 h

n. 30 min

1,5 kg/m²/mm

3-30 mm

501961 / 25kg

Sisätilat

CT-C30-F7

2-4 vrk

n. 12 h

n. 40-60 min

2,0 kg/m²/mm

10-80 mm

508249 / 25 kg

Casco FloorCret

XA

Kipsipohjainen,
Kuivat sisätilat

CA-C25-F6

n. 48 h

n. 3 h

n. 30 min

1,5 kg/m²/mm

1-10 mm

501960 / 25kg

Sisätilat,
Kuituvahvistettu

CT-C25-F5

n. 1-3 vrk (50mm)

n. 1,5 h

n. 20 min

1,9 kg/m²/mm

5-70 mm (kelluvana 30-70)

487805 / 25 kg

SCHÖNOX CLS

Base - Suuret kerrospaksuudet

Vähäpölyinen, Kipsipohjainen, Kuiva sisätilat

CA-C30-F7

n. 24 h

n. 2 h

n. 30 min

1,5 kg/m²/mm

1-30 mm

501962 / 25kg

AP

Flow - Itsesiliävät lattiatasoitteet

Sisä- ja ulkotilat

CT-C60-F7

n. 3 vrk

n. 6 h

n. 45 min

1,8 kg/m²/mm

12-100 mm (kelluvana 35-100)

487740 / 25 kg

SCHÖNOX SEB Plus

Kipsipohjainen,
Kuivat sisätilat,
Kuitupitoinen

CA-C20-F6

n. 48 h

n. 3 h

n. 30 min

1,5 kg/m²/mm

1-10 mm

501949 / 25kg

XAF

Lattiatasotteiden valintataulukko

ThermoPlan

Vähäpölyinen,
Sisä- ja ulkotilat

CT-C20-F5

n. 24 h (3-10 mm)

n. 4 h

n. 40 min

1,8 kg/m²/mm

3-40 mm

492198 / 25kg
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Tasoitteet
Cascon valikoimista löytyy sekä kipsipohjaisia että sementtipohjaisia seinätasoitteita. Asennusaika sekä kerrospaksuus
vaihtelevat myös tuotteen mukaan. Valitse huolella oikea tasoite
omaan kohteeseesi.

BetoPlan

Cement Rapid

GipsFiller/Kipsikitti

BetoPlan on nopeasti kovettuva hienojakoinen sementtipohjainen laasti laatoituspohjille, seinä- ja lattiapinnoille, oiko- ja ylitasoituksiin. Soveltuu betonille, kevytbetonille,
tiilelle, Siporexille ja muille sementtipohjaisille
materiaaleille. Vedenkestävä, sisä- ja
ulkokäyttöön.

CementRapid on nopeasti kovettuva,
sementtipohjainen asennus- ja korjausmassa. Soveltuu erilaisiin korjauksiin, kolojen
paikkauksiin, tulipesiin, kannakkeiden
kiinnityksiin kattoon ja seiniin.Sisä- ja
ulkokäyttöön. Tulenkestävä.

Kipsikitti on valkoinen kipsipohjainen
seinätasoite. Korkea täyttöominaisuus.
Sisäkäyttöön. Erittäin hyvä tasoittuvuus. Ei
kutistu.

Materiaalimenekki: 1,2 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1 - 10 mm (hiekalla 20mm)
Astia-aika: n. 20 min
Tuotenro ja pakkaus: 489504/25kg

Lämmönkesto: +1000 C°
Materiaalimenekki: 1,7 kg / m² / mm
Astia-aika: n. 10 min
Tuotenro ja pakkaus: 492211/1kg

Materiaalimenekki: 1,0 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-200 mm
Astia-aika: n. 60 min
Tuotenro ja pakkaus: 492171/2,5kg,
492172/10kg
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HusFix/Kotikitti
Kotikitti on hienojakoinen sementtipohjainen kiinnitys- ja korjausmassa. Helppolevitteinen, soveltuu useimmille rakennusmateriaaleille. Korkea täyttöaste. Sisä- ja
ulkokäyttöön.

Materiaalimenekki: 1,0 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-100 mm
Astia-aika: n. 8 h
Tuotenro ja pakkaus: 489526/0,75kg,
489522/2,5kg, 489520/10kg

HusFix Rapid / Kotikitti Rapid
Kotikitti Rapid on valkoinen nopeasti
kovettuva sementtipohjainen seinätasoite
sisä- ja ulkokäyttöön. Hyvä tarttuvuus
useimpiin pintoihin. Voidaan käyttää myös
kipsilevyn kiinnittämiseen.

Materiaalimenekki: 0,9 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 1-200 mm
Astia-aika: n. 45 min
Tuotenro ja pakkaus: 489533/0,75kg,
489532/2,5kg, 489527/10kg

WallPlan
WallPlan on vähäpölyinen sementtipohjainen
märkätilatasoite kuivien, kosteiden ja märkien
tilojen sisäseinien ja kattojen pohjatasoitukseen,
erityisesti laatoituksen ja vedeneristyksen alle.
Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille. Ei lattioille eikä pehmeille kalkkisementtirappauksille. Sisäkäyttöön. Ruiskutettavissa
tasoiteruiskulla

Materiaalimenekki: 1,2 kg / m² / mm
Kerrospaksuus: 2-10 mm, paikallisesti 30 mm
Astia-aika: n. 4 h
Asennusaika: n. 4 h
Kuivumisaika: n. 1-2 vrk
Tuotenro ja pakkaus: 514865 /20kg
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Valmistasoitteet
Cascolla on valikoima erilaisia käyttövalmiita tasoitetteita sisätilojen osa-, sauma ja ylitasoituksiin sekä kuivissa että kosteissa
tiloissa, seinälle ja kattoon. Pieniin tasoitustöihin on saatavilla
helppokäyttöinen tuubi-pakkaus.

CascoSpack LF

CascoSpack LM

CascoSpack LV

CascoSpack LF on hienojakoinen ja täyttävä
valmistasoite katto- ja seinätasoite osa-,
sauma- ja ylitasoituksiin kuivissa sisätiloissa.

CascoSpack LM on keskikarkea hyvin
täyttävä katto- ja seinätasoite osa- saumaja ylitasoituksiin kuivissa sisätiloissa.

CascoSpack LV on valmis täyttävä katto- ja
seinätasoite osa-, sauma- ja ylitasoituskohteisiin sisätiloissa, joissa tarvitaan veden- ja
kosteudenkestävää tasoitetta.

Materiaalimenekki: n. 0,5 litra / m² / mm
Kerrospaksuus: 0,1 - 4 mm
Kuivumisaika: n. 2-4 tuntia riippuen
kerrospaksuudesta

Materiaalimenekki: n. 0,6 litra / m² / mm
Kerrospaksuus: 0,15 - 5 mm
Kuivumisaika: n. 2-4 tuntia riippuen
kerrospaksuudesta

Materiaalimenekki: n. 0,6 litra / m² / mm
Kerrospaksuus: 0,15 - 4 mm
Kuivumisaika: n. 2-4 tuntia riippuen
kerrospaksuudesta

Tuotenro ja pakkaus: 493638/500ml,
493639/5l, 493690/10l

Tuotenro ja pakkaus: 493691/500ml,
493692/5l, 493693/10l

Tuotenro ja pakkaus: 493755/500ml,
493757/5l, 493758/10l
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CascoSpack S

CascoSpack S on hienojakoinen käyttövalmis ja nopea siloite erityisesti puun
siloituksiin kuivissa sisätiloissa.

Tuotenro ja pakkaus: 493754/500ml

Materiaalimenekki: n. 0,6 litra / m² / mm
Kerrospaksuus: 0,1 - 2 mm
Kuivumisaika: n. 1-2 tuntia riippuen
kerrospaksuudesta

CascoSpack Combi

Soveltuu osa-, sauma- ja ylitasoituksiin.
Betoni-, rappaus- ja levymateriaalipinnoille
sisätiloissa. Koostumus mahdollistaa
tuotteen levityksen koneellisesti (saumauskone) tai korkeapaineruiskulla. Casco Spack
Combi on myös erinomainen telatasoite.

Tuotenro ja pakkaus: 508247/5l,
508248/10l

Kerrospaksuus: 1-4 mm
Kuivumisaika: n. 2-4h kerrospaksuudesta
riippuen

OneFill

Superkevyt valmis täyttötasoite sisälle ja
ulos, täyttää isotkin reiät (aina 5 cm asti)
kerralla. Helppolevitteinen, ei kutistu. Lähes
rajaton täyttöpaksuus yhdellä täyttökerralla.
Voi ruuvata ja naulata. Helppo hioa. Päällemaalattavissa.

Tuotenro ja pakkaus: 495212/500ml,
495213/2l

Materiaalimenekki: n. 1 litra / m² / mm
Kerrospaksuus: max. 50 mm
Kuivumisaika: Pintakuiva n. 30 min

MultiFill

MultiFill on valkoinen valmis pintatasoite
lähes kaikille pinnoille (puu, tiili, betoni,
metalli, kipsilevy yms.) Täyttää kolot aina 2
cm asti yhdellä kerralla. Ei voi käyttää
PVC:lle, alumiinille tai jatkuvassa vesirasituksessa oleville pinnoille.

Materiaalimenekki: n. 1 litra / m² / mm
Kerrospaksuus: max. 20 mm
Kuivumisaika: n. 1h (2mm)

Tuotenro ja pakkaus: 495232/200ml
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Vedeneristeet
Vedeneristys on erittäin tärkeä osa märkätilarakentamista.
Cascon märkätilatuotteet täyttävät kaikki alan standardit ja selkeät
ohjeet niiden käyttöön löydät verkkosivuiltamme www.casco.fi.

AquaStop
Korkealuokkainen, 1-komponenttinen, erittäin elastinen dispersiovedeneriste, sisäkäyttöön. Lattia- ja seinäpinnoille, kun pinnoitteena
käytetään keraamista laattaa tai luonnonkiveä, soveltuu myös
lattialämmityskohteisiin. Soveltuu betoni-, kevyt betoni-, kipsilevy-,
tasoite-, rappaus ym. alustoille. ETA-11/0518 Eurooppalainen hyväksyntä märkätilakäyttöön, ETAG 022 hyväksyntäohjeen mukaisesti.
CE-merkintä. Helposti levitettävä koostumus. Ei roisku levitettäessä.
Vesitiivis. Erittäin elastinen. Hyvä höyrytiiveys. Käyttövalmis ilman
sekoitusta. Korkea tartuntalujuus. Levitys pensselillä, telalla tai lastalla.
M1 ja EC 1 emissioluokiteltu.
Kalvonvahvuus: 0,4mm (lattiat ja seinät)
Materiaalimenekki: n. 1100 g=0,7 l/m2, 2 käsittelykerrosta
Laatoitettavissa: Aikaisintaan 5 h kuluttua viimeisen
levityskerran jälkeen.
Tuotenro ja pakkaus: 492009/1l, 492005/5l, 492007/10l,
492008/14l

WetBlock
Casco WetBlock on korkealuokkainen yksikomponenttinen sementtiperustainen vedeneristysjärjestelmä sisäkäyttöön. Sillä voidaan vedeneristää betoni, sementti ja kiviainespohjaiset seinät että lattiat. Suositeltavia käyttökohteita ovat: Tilat joissa on jatkuva vesirasitus tai mahdollisesti
alustasta kapillaarista kosteudennousua. Joustava, vesitiivis ja hengittävä. Sopii myös lattialämmityskohteisiin. Etag 022 hyväksytty.

Kalvonvahvuus: 2mm
Materiaalimenekki: n. 2,8 kg/ m²
Laatoitettavissa: 24 - 48 tuntia
Tuotenro ja pakkaus: 492189/10kg
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Vedeneristenauha

Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen ja eri
materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen,
sekä läpivientien tiivistyksiin Casco AquaStopvedeneristysjärjestelmässä.
Nauhan leveys 10 cm tai 20 cm.

Tuotenumero:
				
				

494542/10cm x 15m
494538/10cm x 50m
508205/20cm x 50m

WetStop KL vedeneristenauha

Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen ja eri
materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen
Casco AquaStop ja Casco WetBlock
-vedeneristysjärjestelmässä.

Tuotenumero:
				

517445/15m
517446/30m

Nauhan leveys 11 cm

WetStop PC sisäkulma
220 mm

Vedeneristepala sisäkulmaan.
Käytetään sisäkulman vahvistamiseen
Casco AquaStop ja Casco WetBlock
-vedeneristysjärjestelmässä.

Tuotenumero:

517494

WetStop PC ulkokulma 220 mm

Vedeneristepala ulkokulmaan.
Käytetään ulkokulman vahvistamiseen
Casco AquaStop ja Casco WetBlock
-vedeneristysjärjestelmässä.

Tuotenumero:

517495

WetStop MP putkiläpivienti

Putkiläpivienti
10 - 24 mm
32 - 60 mm
70 - 125 mm

Tuotenumero:
				
				

494581/10-24 mm
494582/32-60 mm
494583/70-125 mm

Tuotenumero:
				

494499/1 kpl
507028/25 kpl

Käytetään Casco AquaStop ja Casco WetBlock
-vedeneristysjärjestelmässä.

WetStop MG lattiakaivoläpivienti

Lattiakaivon tiivistämiseen
Käytetään Casco AquaStop ja Casco WetBlock
-vedeneristysjärjestelmässä.
Koko 370 x 370 mm.
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Ennen työn aloittamista:
Tarkista, että rakenteellinen jäännöskosteus on alle
90 % RH. Kosteusvaurioituneelle betonille
suositellaan raja-arvoa 85 % RH. Mittaus suoritetaan
porareikämittauksella mittasyvyydestä A.

1

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja tasainen.
Betonialustalta on poistettava sementtiliima.
Alustaksi soveltuu betoni, muurattu rakenne,
märkätiloihin soveltuva rakennuslevy tai tasoite. Filmivaneri
ei ole soveltuva alustamateriaali.

2

Työohje:

Läpiviennit seinissä tiivistetään WetStop MP
putkiläpivientikappaleilla. Paina soveltuvan kokoinen
WetStop MP läpivientikappale putken päälle, jätä
kappale irti alustasta. Levitä vedeneristettä
läpiviennin alueelle ja paina WetStop MP läpivientikappale
paikoilleen. Poista kaikki ilma läpivientikappaleen alta ja levitä
vedeneristettä läpiviennin päälle.

3

1.
WetStop MP läpivientikappaleet:

Huokoiset, imevät seinäpinnat
pohjustetaan 1:3 vedellä laimennettuna
Casco Pohjusteella leveällä siveltimellä tai
harjalla. Kartonkipintaiset kipsilevyt pohjustetaan
1:1 vedellä laimennetulla pohjusteella. Pohjusteen
tulee kuivua 1-2 tuntia ennen vedeneristämistä.
Lattialämmitysjärjestelmät asennetaan aina
vedeneristeen alapuolelle valmistajan ohjeiden
mukaan. Lattialämmityskaapelit tasoitetaan Casco
ThermoPlan, Casco KombiRapid tasoitteella tai
Schönox CLS kaatotasoitteella.

1

1. WetStop MP
10-24 mm putket
2. WetStop MP
32-60 mm putket
3. WetStop MP
70-125 mm putket

3.
2.

Vaihtoehtoisesti läpiviennit voidaan tehdä
vedeneristenauhasta.

Pystynurkkien levysaumojen ja läpivientien
tiivistämisen jälkeen seinät vedeneristetään
kauttaaltaan AquaStop vedeneristeellä. AquaStop
vedeneristeen vaadittu kuivakalvonpaksuus 0,4 mm
toteutetaan aina kahdella erillisellä levityskerralla.

4

Levitä AquaStop vedeneristettä pystynurkkiin ja
levysaumoihin telalla/siveltimellä. Paina
Vedeneristenauha kiinni tuoreeseen
vedeneristeeseen ja telaa/sivele vedeneristettä nauhan
päälle siten, että nauha kastuu läpi. Vaihtoehtoisesti
nauhoittamiseen voidaan käyttää vesi- ja höyrytiivistä
WetStop KL nauhaa.

2

1. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika n. 3 tuntia.
2. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika vähintään
5 tuntia ennen laatoituksen aloittamista.
Vedeneristeen kokonaismenekki, jolla vaadittu kuivakalvonpaksuus 0,4mm toteutuu on 0,7 l/m²
tai 1100 g/m².

Seinä laatoitetaan tarkoitukseen
soveltuvalla Casco Kiinnityslaastilla
(katso valintataulukko esitteen
toiselta puolelta) ennen lattian
vedeneristystyön aloittamista, jotta
lattian vedeneristyskerros ei
vaurioidu. Mikäli käytät ns.
aloitusrimaa apuna laatoituksen
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alarivillä, aloita laatoitus toiseksi alimmalta laattariviltä
vähintään 10cm lattiasta. Seinälaatoituksen jälkeen
pohjustetaan huokoiset/imevät lattiapinnat (tasoite/betoni)
1:3 vedellä laimennetulla Casco Pohjusteella leveällä
siveltimellä tai harjalla. Pohjusteen tulee kuivua 1-2 tuntia
ennen vedeneristyksen aloittamista.

Seinän ja lattian liitoskohtien, läpivientien sekä
lattiakaivon tiivistämisen jälkeen lattiat
vedeneristetään kauttaaltaan AquaStop
vedeneristeellä. AquaStop vedeneristeen vaadittu
kuivakalvonpaksuus 0,4 mm toteutetaan aina kahdella
erillisellä levityskerralla.

7

1. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika n. 3 tuntia.
2. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika vähintään
5 tuntia ennen laatoituksen aloittamista.

Lattian vedeneristäminen
aloitetaan seinän ja lattian
liitoskohdasta. Nurkkiin
asennetaan WetStop sisäkulmakappaleet.
Käytä ulkonurkissa WetStop
ulkokulmakappaleita. Nurkkakappaleet
asennetaan tuoreeseen vedeneristeeseen.
Nurkkakappaleet voidaan muotoilla myös
asentajan toimesta vedeneristenauhoista
(katso leikkausmallit vierestä).

5

Seinän ja lattian liitoskohtaan asennetaan
WetStop KL nauha tai Vedeneristenauha.
Jatkettaessa nauhaa tai sen liittyessä
nurkkakappaleeseen, on vaadittava
limitysmitta 5 cm.
Lattiassa olevat läpiviennit tiivistetään
WetStop MP putkenläpivientikappaleilla
samalla tekniikalla kuin seinällä oleva
läpiviennit.

Vedeneristeen kokonaismenekki, jolla vaadittu
kuivakalvonpaksuus 0,4mm toteutuu on 0,7 l/m² tai 1100 g/
m².

ulkokulma

sisäkulma

Vedeneristeen kuivuttua, ennen laatoituksen aloittamista
asenna kaivoon kiristysrengas paikoilleen. Leikkaa
läpivientikappaleeseen n. 50 mm kaivon halkaisijaa pienempi
reikä. Paina kaivoon kuuluva kiristysrengas paikoilleen ja
leikkaa kiristysrenkaan alta näkyviin jäävä
läpivientikappaleen helma pois. Tutustu tarvittaessa
kaivonvalmistajan ohjeistukseen!
Seinästä puuttuva alarivin laatoitus, lattialaatat ja lattiakaivon
neliökansi kiinnitetään vedeneristeen päälle tarkoitukseen
soveltuvalla Casco Kiinnityslaastilla (katso valintataulukko).
Vedeneristettä ei saa jäädä näkyviin, vaan se on peitettävä
kiinnityslaastilla tai saumalaastilla. Tarkista käytetyn
kiinnityslaastin minimikuivumisaika ennen saumausta
kiinnityslaastin tuotetiedoista. Laattojen saumaus seinä- ja
lattiapinnoilla tehdään Casco Dekor Premium
Saumauslaastilla. Liian aikainen pesu/liiallinen vesimäärä
saumalaastin pintaa pestessä aiheuttaa värieroja valmiissa
saumapinnassa. Elastinen saumaus, seinien kulmat, seinien
ja lattian rajapinnat saumataan Casco Saniteettisilikonilla tai
Casco AquaSeal massalla.

approved according to

ETAG 022

Lattiakaivoon asennetaan
Lattiakaivonläpivientikappale. Levitä vedeneristettä
lattiakaivon ympärille, läpivientikappaleen kokoiselle
alueelle ohut kerros. Poista läpivientikappaleesta toinen puoli
taustapaperista ja asenna läpivientikappale keskitetysti
kaivoon nähden. Poista toinen puoli suojapaperista ja hierrä
läpivienti kiinni siten, että kaikki ilma poistuu
läpivientikappaleen alta. Leikkaa lopuksi keskelle kaivoa n. 2
cm halkaisijaltaan oleva reikä.

6
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FloorFlex Premium

Multifix

Multifix Premium

Suurten keraamisten lattialaattojen
kiinnittämiseen tarkoitettu vähäpölyinen
lattialaattalaasti, jolla on notkistettu
olomuoto. Sisä- ja ulkokäyttöön. S1
luokiteltu. Vähäpölyinen. Tuotteen
notkistettu olomuoto mahdollistaa
laattojen 100%:n kastumisen ja kiinnittymisen myös raskaasti kuormitetuilla
alustoilla.

Kiinnityslaasti keraamisille useiden
laattamateriaalien kiinnitykseen seinillä
ja lattiassa. Sisä- ja ulkokäyttöön.
M1-luokiteltu. Uudistunut MultiFix on
vähäpölyinen ja sen avoinaika on
pidentynyt ( C2 TE ).

Vähäpölyinen, riittoisa kiinnityslaasti.
Pidennetty avoinaika. Sisälle ja ulos.
S1 luokiteltu. Sopii myös uima-altaisiin.

Materiaalimenekki: 2,0- 2,6 kg/ m²
Avoin aika: n. 30 min
Astia-aika: n. 3 h
Saumattavissa: n. 16 h, Ulkona n. 48 h
Tuotenro ja pakkaus: 492225/25 kg

Materiaalimenekki: n. 2,4-3,4 kg/m²
Avoin aika: n. 30 min
Astia-aika: n. 3 h
Saumattavissa: n. 24 h, Ulkona n. 48 h
Tuotenro ja pakkaus: 514430/4 kg,
492168/15 kg, 492169/25 kg

Materiaalimenekki: 1,7-2,4 kg/ m²
Avoin aika: n. 30 min
Astia-aika: n. 3 h
Saumattavissa: n. 16 h, Ulkona n. 48 h
Tuotenro ja pakkaus: 492151/15 kg
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Kiinnityslaastit
Pienet ja erittäin suuret laatat saattavat tarvita erilaisen
kiinnityslaastin. Valitse oikea laasti erilaisiin kohteisiin;
lattialle, seinään, sisälle ja ulos sekä erilaisille alustoille.

Multifix Superflex

Multifix Rapid

Multifix White

S2-luokiteltu joustava kiinnityslaasti
epävakaille alustoille. Suuri muodonmuutoskyky. Lattiat ja seinät. Sisä- ja ulkokäyttöön.
Sopii myös uima-altaisiin ja peltikylpyhuoneisiin. Kuituvahvistettu. Uudistunut MultiFix
SuperFlex on vähäpölyinen ja vesimäärää
muuttamalla saadaan notkistettu laasti, jolla
voidaan myös kiinnittää isoja lattialaattoja
(C2 TE S2).

Nopea kiinnityslaasti, joka soveltuu useiden
laattamateriaalien kiinnittämiseen monille
eri alustamateriaaleille.Sisä- ja ulkokäyttöön.
Uudistunut MultiFix Rapid on vähäpölyinen
ja avoin aika on pidempi ( C2 FTE ).

Valkoinen kiinnityslaasti luonnonkiven,
lasimosaiikin ja marmorin kiinnittämiseen
seinillä ja lattiassa. Sisä- ja ulkokäyttöön.
Uudistunut MultiFix White ei sovellu
uima-altaisiin (C2 TE ).

Materiaalimenekki: 2,1-3,1 kg/ m²
Avoin aika: n. 30 min
Astia-aika: n. 45 min
Saumattavissa: n. 3 h, Ulkona n. 12 h
Tuotenro ja pakkaus: 514909/4 kg,
492186/25 kg

Materiaalimenekki: 2,4-3,4 kg/m²
Avoin aika: n. 30 min
Astia-aika: n. 3 h
Saumattavissa: n. 24 h, Ulkona n. 48 h
Tuotenro ja pakkaus: 492188/15 kg

Materiaalimenekki: 1,7-2,7 kg/m²
Avoin aika: n. 30 min
Astia-aika: n. 1 h
Saumattavissa: n. 24 h, Ulkona n. 48 h
Tuotenro ja pakkaus: 492180/15 kg
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Elite kaakeliliima

Kakellim Premium

Soveltuu keraamisten laattojen ja mosaiikin kiinnittämiseen seinäpinnoilla sisällä kuivissa ja kosteissa tiloissa. Erilaisten pinnoite- ja
eristelevyjen, kuten vuori- ja lasivillalevyjen, polystyreeni- ja PUR
-levyjen kiinnityksiin. Hyvä alkutarttuvuus myös esim. kattojen
akustiikkalevyille ja isoille laatoille. Voidaan liimata mm. keramiikkaa ja
luonnonkiveä (ei vaaleita) maalatuille pinnoille ja vanhan laatoituksen
päälle ilman tartuntakerrosta. Liuotteeton ja riittoisa tuote hyvillä
vedenkesto-ominaisuuksilla D2 ET. Helposti levitettävä ja käyttövalmis
tuote.

Soveltuu keraamisten laattojen ja mosaiikin kiinnittämiseen seinäpinnoilla sisällä kuivissa ja kosteissa tiloissa. Erilaisten pinnoite- ja
eristelevyjen, kuten vuori- ja lasivillalevyjen, polystyreeni- ja PUR
-levyjen kiinnityksiin. Hyvä alkutarttuvuus myös esim. kattojen
akustiikkalevyille ja isoille laatoille. Voidaan liimata mm. keramiikkaa ja
luonnonkiveä (ei vaaleita) maalatuille pinnoille ja vanhan laatoituksen
päälle ilman tartuntakerrosta. Liuotteeton ja riittoisa tuote hyvillä
vedenkesto-ominaisuuksilla D2 ET. Helposti levitettävä ja käyttövalmis
tuote.

Materiaalimenekki: Laatoitus 1,6-2 m²/ l, eristyslevyt 1-2 m²/ l
Avoin aika: n. 20 min
Asennusaika: n. 30 min
Raaka-ainepohja: Dispersioliima

Materiaalimenekki: Laatoitus 1,6-2 m²/ l, eristyslevyt 1-2 m²/ l
Avoin aika: n. 20 min
Asennusaika: n. 30 min
Raaka-ainepohja: Dispersioliima

Tuotenro ja pakkaus: 487005/1l, 487006/5l, 485062/10l

Tuotenro ja pakkaus: 524307/1 l, 524309/3 l , 524320/10 l
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Seinätasoitteet
BetoPlan 25kg

WallPlan

Kotikitti

Kotikitti Rapid

489504 / 25kg

514865 / 20kg

489526/0,75kg,
489522/2,5kg,
489526/10kg

489533/0,75kg,
489532/2,5kg,
489533/10kg

1-10 mm, hiekan lisäyksellä 10-20mm

2-10 mm (paikallisesti
30mm)

1-100 mm

1-200 mm

1,2 kg/m²/mm

1,2 kg/m²/mm

1,0 kg/m²/mm

0,9 kg/m²/mm

Tuotenumero

Kerrospaksuus
Menekki
Astia-aika
Kuivumisaika
Käyttöalue

Cement Rapid

Kipsikitti

492211 / 1kg

492171/2,5kg,
492172/10kg
1-200 mm

3-30

1,7 kg/m²/mm

1,0 kg/m²/mm

1,4 kg/m

n. 1 h

n. 30

n. 20 min

n. 4 h

n. 8h

n. 45 min

n. 24 h (10mm)

n. 1-2 vrk

n. 1-24 h

n. 1-24 h

n. 10-30 min

n. 2-24 h

Vähäpölyinen, Oiko- ja
ylitasoitukset, Sisä- ja
ulkotilat, Märkätilat

Sisätilat, Märkätilat,
Seinät ja katot

Sisä- ja ulkotilat

Sisä- ja ulkotilat,
Asennus- ja korjausmassa, Tulenkestävä

Kipsipohjainen,
Kuivat sisätilat

Sisä- ja ulkotilat

SCHÖNOX

483238

n. 2-

Sisätilat, Ko
ja oikaisutas
ja lattiat, U

Lisätietoja

Kiinnityslaastien
valintataulukko
Kiinnityslaastit

Sa

MultiFix

MultiFix Premium

MultiFix Rapid

MultiFix SuperFlex

MultiFix White

514430/4kg, 492168/15kg,
492169/25kg

492151 / 15kg

514909 / 4kg,
514909 / 15kg

492180 / 15kg

509410 / 15kg

492225 / 25kg

Pakkauskoko

2,4-3,4 kg/m²/mm

1,7-2,4 kg/m²/mm

2,1-3,1 kg/m²/mm

2,1-3,1 kg/m²/mm

2,4-3,4 kg/m²/mm

2,0-2,6 kg/m²/mm

Saumanleveys

Avoin aika

n. 30 min

n. 30 min

n. 30 min

n. 30 min

n. 30 min

n. 30 min

Astia-aika

n. 3 h

n. 3 h

n. 45 min

n. 1 h

n. 3 h

n. 3 h

n. 24 h (n. 48h ulkona)

n. 16 h (24 h ulkona)

n. 3 h (24 h ulkona)

n. 24 h

n. 24 h (48 h ulkona)

n. 16 h (48 h ulkona)

C2 TE

C2 TE S1

C2 FTE

C2 TE S2

C2 TE

C2 E S1

Vähäpölyinen, Sisä- ja
ulkotilat

Vähäpölyinen, Sisä- ja
ulkotilat, Variable mix,
Uima-altaat, Peltikylpyhuoneet, Suuret laatat

Vähäpölyinen, Sisä- ja
ulkotilat, Lasimosaiikin/
marmorin kiinnitys

Vähäpölyinen,
Sisä- ja ulkotilat,
Suuret laatat lattiaan

Tuotenumero
Menekki

Saumattavissa
Luokitukset
Käyttöalue

Vähäpölyinen, Sisä- ja
ulkotilat
Lisätietoja ja
Menekkilaskuri
QR-koodilla!

Vähäpölyinen, Sisä- ja
ulkotilat, Uima-altaat

FloorFlex Premium

Astia-aika

Lopullinen kui

Käyttöalue

Lisätietoja ja m
kilaskuri QR-ko
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Saumalaastit
Saumaus viimeistelee laatoituksen ja antaa sille huolitellun ulkonäön. Valitse
saumalaastin väri huolella, suosittelemme koesaumausta pienelle alueelle ennen
varsinaisen työn aloittamista.

Dekor Premium
Vähäpölyinen saumauslaasti kaikille
laattatyypeille ja luonnonkiville, sekä lattiaettä seinäpinnoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. 1-12
mm leveille saumoille. Suihkutiivis EN 13888
normin mukaisesti CG2 WA. Täyttää M1
-päästöluokituksen. HUOM! Värimallit ovat
suuntaa antavia. Tee aina koesaumaus
varmistuaksesi sauman väristä.

Materiaalimenekki: riippuu laatan ja sauman
koosta, ks. menekkitaulukko www.casco.fi
Kuivumisaika: Lopullinen kuivuus n. 6 h
Astia-aika: n. 1 h
Saumanleveys: 1 - 12 mm

Väri
Valkoinen

Pakkaus ja tuotenumero
Värimalli
1 kg / 491548, 4 kg / 491566, 15 kg / 491530

Vaaleanharmaa

1 kg / 491546, 4 kg / 491563, 15 kg / 491536

Harmaa

4 kg / 491562, 15 kg / 491518

Tummanharmaa

4 kg / 491572, 15 kg / 491535

Manhattan

4 kg / 491561, 15 kg / 491517

Antrasiitti

4 kg / 491564, 15 kg / 491539

Bahamabeige

4 kg / 491565, 15 kg / 491531

Ruskea

4 kg / 491560, 15 kg / 489671

Jasmiini

4 kg / 491571, 15 kg / 491519

Balinruskea

4 kg / 491567, 15 kg / 491532

Pergamon

4 kg / 491570, 15 kg / 491533

Hiekkakivi

4 kg / 491569, 15 kg / 491538

Hiekanharmaa

4 kg / 491568, 15 kg / 491534
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Saumalaastin menekki riippuu laatan ja sauman
koosta ja vaihtelee sen vuoksi eri kohteissa.
Laske oman kohteesi menekki kätevästi laskurilla
verkkosivuillamme www.casco.fi.

Dekor
Sementtipohjainen saumalaasti imukykyisten kaakeleiden, klinkkereiden, mosaiikin ja
luonnonkivien saumaukseen. Sisä- ja
ulkokäyttöön. 1-6 mm leveille saumoille.
Suihkutiivis EN 13888 normin mukaisesti CG2
WA. Täyttää M1 -päästöluokituksen. HUOM!
Värimallit ovat suuntaa antavia. Tee aina
koesaumaus varmistuaksesi sauman väristä.

Väri
Valkoinen

Pakkaus ja tuotenumero
15 kg / 489673

Marmorinvalkoinen

15 kg / 489675

Harmaa

15 kg / 489672

Tummanharmaa

15 kg / 489674

Materiaalimenekki: riippuu laatan ja sauman
koosta, ks. menekkitaulukko www.casco.fi
Kuivumisaika: Lopullinen kuivuus n. 24 h
Astia-aika: 2 tuntia
Saumanleveys: 1 - 6 mm

Värimalli
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Tapetti
Valikoimistamme löytyy valmis seinäliima, valmisliisteri ja
jauheesta sekoitettu liisteri. Meiltä löydät oikean tuotteen
jokaiseen kohteeseen.
Jauheena myytävän liisterin edut ovat
sen hinta, yksinkertainen käyttö sekä
säilyvyys. Sekoitat jauheesta seoksen
itse silloin kun sitä tarvitset, eikä
jauheen säilytyksessä tarvitse murehtia pakkasenkestosta.

Valmiiksi sekoitetut liimat/liisterit ovat
ajansäästäjiä, ne ovat käyttövalmiina
suoraan pakkauksessa ja sopivat
moneen eri käyttötarkoitukseen.
Sinun ei tarvitse huolehtia seoksen
turvotuksesta tai paakkuisuudesta.

WallPaper/Valmisliisteri

Tapetklister/Tapettiliisteri

Helposti levitettävä valmiiksi sekoitettu
tapettiliisteri nopeaan ja yksinkertaiseen
tapetointiin paperi- ja kohokuviotapetille.

Jauheesta sekoitettava tapettiliisteri kuiviin
käyttöympäristöihin. Kiinnittyy hyvin
useimmille seinäpinnoille, pitkä asennusaika.

Materiaalimenekki: 1 litra / 3–5 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 11%.
Työskentelyaika: noin 10–30 minuuttia,
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi:
Tuotenro ja pakkaus: 493496/1l, 493497/5l,
493498/15l

Materiaalimenekki: noin 400 g / 50 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 5% sekoitettuna
Työskentelyaika: noin 0–30 minuttia,
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi:
Tuotenro ja pakkaus: 494260/400g

Tapetklister Special/Tapettiliisteri Special
Jauheesta sekoitettava tapettiliisteri joka on
kehitetty erityisesti liisteröintikoneelle
antaen optimaalisen tasaisen pinnan. Sopii
kevyille ja normaalipainoisille tapeteille.
Kiinnittyy hyvin useimpiin materiaaleihin,
pitkä asennusaika.
Materiaalimenekki: noin 1 kg / 120 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 5% sekoitettuna.
Työskentelyaika: noin 0–30 minuuttia,
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi:
Tuotenro ja pakkaus: 494261/5kg
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Kuvan tapetti Boråstapeters mallistosta Garden Party.

Glutolin Special

Glutolin Normal

Jauheesta sekoitettava metyyliselluloosapohjainen PVAC vahvistettu tapettiliisteri.
Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
paperi/non woven taustaisen vinyylitapetin
kanssa, painavammille paperitapeteille joissa
on herkkä pinta sekä monikerrostapeteille.

Jauheesta sekoitettava, säilöntäaineeton metyyliselluloosapohjainen tapettiliisteri. Sopii käytettäväksi erityisen herkille
tapeteille kuivissa sisätiloissa. Paras valinta ihmisille jotka ovat
allergisia tai herkistyneitä säilöntäaineille.

Materiaalimenekki: noin 200 g / 30 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 4% sekoitettuna.
Työskentelyaika: noin 5–15 minuuttia,
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi:
Tuotenro ja pakkaus: 494257/200g,
494258/500g

Materiaalimenekki: ohut tapetti – 125 g sekoitettuna 7,5
litraan vettä / 40 m2, paksummat tapetit – 125 g sekoitettuna
6,2 litraan vettä / 35 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 2% sekoitettuna
Työskentelyaika: noin 5–15 minuuttia, alustasta, lämpötilasta
ja ilmankosteudesta riippuen.
STB koodi:
Tuotenro ja pakkaus: 494254/125g
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Lasikuitutapetti ja
vinyylitapetti
Käyttövalmiit seinäliimat painavammille ja paksummille tapeteille, kuten kuvioidut lasikuitutapetit, luonnonkuitutapetit ja
ohuet vinyylitapetit paperi- tai non-woven taustalla.

Non woven tapetti
Mukautuva, luotettava seinäliima non-woven tapeteille
– valmiiksi sekoitettu: nopea ja helppo käyttää.

WallPro/Seinäliima Pro

Premium/Seinäliima Premium

NonWoven

Käyttövalmis seinäliima käytettäväksi
vähästruktuurisille (alle 150g/m²) lasikuitutapeteille, vinyylitapeteille, non-woven
paperitapeteille (esim. Easy Up), paksuille
paperitapeteille ja kohokuviotapeteille.

Helposti levittyvä seinäliima painaville
tapeteille kuten tekstiili- ja karheat lasikuitutapetit, paksut non-woven tapetit, ohuet
tasoitetapetit, ohuet vinyylitapetit sekä
luonnonkuitutapetit. Erittäin hyvä alkutartunta ja kiinnittyy hyvin haastavillekin pinnoille.

Käyttövalmis seinäliima non-woven tapetille
sekä lasikuitutapetille. NonWoven seinäliimaa
voidaan käyttää monilla eri tavoin: liisterikoneella, telalla tai harjaamalla se joko
tapetin taustaan tai suoraan seinälle. Ei
roisku.

Materiaalimenekki: noin 1 litra / 3–5 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 16%.
Työskentelyaika: noin 0–30 minuuttia,
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi: /
Tuotenro ja pakkaus: 493466/1l, 493467/5l,
493468/15l

Materiaalimenekki: noin 1 litra / 3–5 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 21%.
Työskentelyaika: noin 0–30 minuuttia,
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi:
/
Tuotenro ja pakkaus: 493500/5l,
493501/15l

Materiaalimenekki: noin 1 litra / 4 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 14%.
Työskentelyaika: noin 10–30 minuuttia,
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi: /
Tuotenro ja pakkaus: 493494/5l,
493495/15l
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Märkätilat ja saneeraus
Vahva, luotettava seinäliima joka on kehitetty erityisesti
käytettäväksi märkätiloissa ja karkeilla saneerattavilla
pinnoilla.

Aqua Kosteantilanliima

Tapetstrip

Seinäliima märkätilojen tapetointiin mm.
kudotulle lasikuitutapetille sekä ohuelle
tasalaatuiselle vinyylitapetille. Hyvä
märkätartunta ja kiinnittyy erinomaisesti
haasteellisillekin pinnoille.

TapetStrip on tehokas tiivistemuodossa
oleva poistoaine kaikentyyppisille
tapeteille (ei lasikuitutapeteille).
TapetStrip poistaa liimatut ja liisteröidyt
tapetit nopeasti ja helposti alustaa
vahingoittamatta.

Materiaalimenekki: noin 1 litra / 4–5 m2.
Kuiva-ainepitoisuus: noin 27%.
Työskentelyaika: imukykyiset pinnat noin
0–10 minuttia, tiiviit pinnat noin 15–30
minuuttia, lämpötilasta ja ilmankosteudesta
riippuen.
STB koodi:
Tuotenro ja pakkaus: 494802/1l, 494806/5l,
494808/15l

Materiaalimenekki: 750 ml/ 50-150 m²
tapettilaadusta ja alustasta riippuen

○

Tuotenro ja pakkaus: 494253/750ml
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Tämä ohje kertoo työmenetelmistä, apuvälineistä ja
tuotteista joilla onnistunut tapetointi voidaan tehdä. Tarkat
työohjeet löydät tuotepakkauksistamme. Noudata aina
ensisijaisesti tapetinvalmistajan ohjeita.

Tarvikkeet
Tasoita suuret reiät kipsilevyssä käyttämällä Casco
Kipsikittiä (s. xx) tai CascoSpack LG -tasoitetta (s.
xx). Naulan- ja ruuvinreikien ylitasoittamiseen
soveltuvat CascoSpack -sarjan (s. xx) tuotteet.

3

Mikäli poistat vanhan tapetin, hio vanhat tapettisaumat pois.
Vinkki! Seinässä oleviin ruuvinreikiin, joita ei haluta tasoittaa,
voidaan asettaa pystyyn puutikku paikan merkitsemiseksi.
Tikku voi tulla pari millimetriä ulos seinästä ja se saa olla
paikallaan esitöiden ja tapetoinnin ajan.

Tapettilaadusta riippumatta, tarvitset tapetointiin seuraavia
perustyövälineitä: kynä, luotilanka/vatupassi, mittanauha,
sakset, tapettiveitsi, tapettilasta, tapettiharja/muovilasta,
sieni/kangasliina. Muita hyödyllisiä apuvälineitä ovat mm.
liisteriharja, tapettitela, saumausrulla, vesisanko, viivain,
keittiötikkaat ja liisteröintipöytä. Non-Woven ja
lasikuitutapetteja asennettaessa tarvitset lisäksi siveltimen
liiman levittämiseen katon- ja lattianrajaan sekä nurkkiin,
lyhytnukkaisen telan ja reunaleikkurin.

Tapetointi

Alustan esityöt
Tapetoitavan alustan huolellinen valmistelu on hyvän
lopputuloksen kannalta erittäin tärkeää. Vanhojen tapettien
poistaminen alustasta on aina suositeltavaa. Vanhan tapetin
päälle voidaan kuitenkin tapetoida, mikäli tapettia on
vähemmän kuin kolme kerrosta ja se on tiukasti alustassaan
kiinni. Maalatut alustat tulee pestä ennen tapetointia
maalipesulla tai kristallisoodalla sekä hioa. Kaikki alustat tulee
tasoittaa huolellisesti ennen tapetointia. Valmistasoitteita
erilaisille seinille ja eri kokoisille rei’ille löydät s. XX

Piirrä luotilangan tai vatupassin avulla seinään viiva
noin yhden vuodan etäisyydelle ikkunasta.
Ensimmäinen vuota kiinnitetään tämän viivan
mukaisesti.

1

Katkaise vuodat (huonekorkeus + 10 cm). Huomioi
mahdollinen kuviokohdistus. Levitä liisteri harjalla,
telalla tai liisterikoneella tasaisesti koko vuodalle, tai
tapettilaadusta riippuen telalla suoraan seinään.

2

Poista vanha tapetti vedellä tai TapetStrip (lisätietoja
s. xx) -tapetinpoistoaineella. TapetStrip poistaa
liimatut ja liisteröidyt tapetit nopeasti ja helposti
alustaa vahingoittamatta.

1

Taita vuodat vettymään tapetinvalmistajan ohjeiden
mukaiseksi ajaksi, yleensä 5-10 min. Vuodan
liisteröity pinta taitetaan vastakkain yläpäästä
suhteessa 2/3 ja alapäästä suhteessa 1/3. Levitä odottellessa
liisteriä seuraavaan vuotaan. Non-woven tapettien ei tarvitse
antaa vettyä ja niitä kiinnitettäessä liima voidaan levittää
suoraan alustaan. Leikkaa tapettivuota päistään mikäli se on
tarpeen.

3

2

Vahvista levysaumat saumanauhalla ja tasoita
saumakohdat CascoSpack LM/Combi -tasoitteilla. (s.
XX)
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Lasikuitutapetti

Aukaise vettyneen vuodan yläpää ja kohdista se
seinälle luotilangan avulla piirretyn viivan mukaisesti.
Sivele vuotaa tapettiharjalla tai tapettilastalla
keskeltä reunoille ilmakuplien ja ryppyjen poistamiseksi.

4

Leikkaa vuoan ylä- ja alareuna pitkää viivoitinta ja
tapettiveistä käyttäen. Nurkkaan rajoittuvat vuodat
leikataan siten, että tapettivuota ulottuu 1 cm:n
verran nurkan yli.

5

1. Pohjusta/esiliisteröi imevät alustat, kuten lastu ja kipsilevyt
laimennetulla liimalla tai liisterillä käyttöohjeen mukaisesti.
Merkitse seinään luotiviiva. Vuodat katkaistaan ennen liiman
levitystä mittaansa (huonekorkeus +5 cm)
2. Levitä liima pohjustetulle seinälle vuodan kokoiselle
alueelle. Aseta vuota välittömästi märälle liimapinnalle ja
paina kiinni muovilastalla keskeltä reunoille suuntautuvin
vedoin. Käytä riittävästi liimaan vuodan kiinnittymisen
varmistamiseksi.
3. Leikkaa vuodan ylä- ja alareunat. Mikäli vuodan sivureunat
eivät ole valmiiksi leikattuja, limitä vuotia sivuiltaan
päällekkäin n. 2 cm. verran. Leikkaa sauma puhtaaksi vuotien
läpi.
4. Nosta vuodan reunaa ja poista leikkuujäänteet. Lisää
tarvittaessa liimaa saumakohtaan ja paina vuodan reunat
kiinni seinäpintaan.

Pyyhi mahdollisesti syntyneet liisteritahrat pois
välittömästi kostealla liinalla tai sienellä.
Tapettivuotien saumat voidaan käydä läpi
saumatelalla kiinnityksen varmistamiseksi.

6

Erikoiskohteet
Tapetin menekki
Useimpien paperi-, vinyyli ja Non-Woven -tapettien leveys on
53 cm. Yhdessä tapettirullassa on noin 4-5 m² tapettia, josta
saadaan 3-4 tapettivuotaa huonekorkeuden ollessa 260-280
cm.

Ovien ja ikkunoiden ympäryksiä tapetoitaessa asenna
tapettivuota seiten, että se peittää ikkuna- ja ovilistat.
Leikkaa vuota poikki jättäen tapettia noin 3 cm listan raunan
päälle. Leikkaa oven- ja ikkunakarmien kulmissa vuotaa
saksilla vinosti muutaman mm:n kulman yli. Paina
tapettiharjalla vuota sekä leikatut kaistaleet hyvin kiinni
alustaan. Leikkaa ylimääräinen tapetti irti terävällä
tapettiveitsellä.
Ulkokulmia tapetoitaessa leikkaa hieman tapetoitavaa
pintaa leveämpi vuota. Asenna se kulman yli kiertäen.
Asenna kulman toiselle puolelle vuota 1-2 cm:n etäisyydelle
kulmasta.
Pistorasioiden ja -kytkimien yli tapetoitaessa katkaise virta
ja irrota suojakansi. Tee tapettiin ristiviillot suojakannen
kohdalle. Leikkaa ylimääräinen tapetti pois ja asenna
suojaksnsi takaisin.

Aloita tapetin menekin laskeminen mittaamalla tapetoitavan
huoneen ympärysmitta. Tapetoitava kokonaispina-ala on
seinän korkeus x huoneen ympärysmitta. Tapetin menekki
lasketaan vähentämällä tästä kokonaispinta-alasta ovien ja
ikkunoinden pinta-alat.
Vinkki! Tapetoinnissa tarvittavien huoneenkorkuisten
tapettivuotien määrän saat jakamalla huoneen
ympärysmitan tapetin leveydellä (yleensä 0,53). Tapetointi
kannattaa aloittaa ikkunan vierestä poispäin edeten, näin
limisaumat näkyvät mahdollisimman vähän.
Kuviotapeteissa kuviot toistuvat tasavälein. Varmista aina
käyttämäsi tapetin kohdistus. Tapettirullassa on myös
mainittu tapetin saumaustapa. Tavallisin saumaustapa on
puskusauma, jossa tapetin reunat asetetaan vastakkain.
Limityssaumassa tapettivuodat asetetaan noin 0,5 cm
päällekkäin.
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Valitse oikea seinäliima
Tapettityyppi				
Wall covering type
Tapetti

Wallpaper

Thin tapetti
wallpaper
Ohut

			

Thick tapetti
wallpaper 			
Paksu

STB-koodi
STB code

■

Wallpaper
Wallpaper

●

Tapetklister
Tapettiliisteri

●

Tapetklister
Special
Tapettiliisteri
Special			

■

Wallpaper
Wallpaper

●

Tapetklister Special
Special
Tapetklister

▲
▲▲▲

WallPro
WallPro
NonWoven

Thin tapetti
wallpaper
with non-woven
Ohut
non-woven
▲
backing (esim.
(e.g. Easy
taustalla
EasyUp)
Up)
			 ▲▲▲
Thick tapetti
wallpaper
with non-woven
Paksu
non-woven
▲▲
backing (esim. Easy Up)
taustalla
			 ▲▲▲
Structured wallpaper
Kohokuviotapetti
			

Oikea Casco-seinäliima
Casco
wall adhesive

			

			

			

WallPro
WallPro
NonWoven			
Premium
Premium
NonWoven

▲
▲▲▲

WallPro
WallPro
NonWoven			

■

Tapetklister
Tapettiliisteri

●●

Glutolin
Glutolin Normal
Normal

			

Thick tapetti
wallpaper
sensitive
printed
Paksu
jossawith
on herkkä
painopinta
●●●
pattern
or multi-layer paper
tai
monikerrostapetti
			

Glutolin
Glutolin Special
Special

			

Vinyl wall covering
paper
Vinyylitapetti
jossa onwith
paperitai or
non-woventausta
backing
non-woven
			

▲
▲▲▲

Premium, NonWoven
WallPro
WallPro

●●●

Glutolin
Glutolin Special
Special

▲▲
▲▲▲

Premium, NonWoven
Premium

▲

Premium, Aqua

Finely structured
Lasikuitutapetti
/ maalattava tapetti
glass fibre fabric
(paino yli 150g/m²)			

▲▲
▲▲▲

Premium

Non-woven and
Lasikuitutapetti
/ maalattava tapetti
glass fibre fabric
(paino alle 150g/m²)			

▲
▲▲▲

WallPro
NonWoven
NonWoven

Wallpaper
sensitive
printed			
pattern
Tapetti
jossawith
on herkkä
painopinta

Vinyylitapetti

Vinyl wallpaper

Thick vinyylitapetti
vinyl wall covering
with
paper or
Paksu
jossa on
paperinon-woven
backing
tai
non-woven
tausta			

Maalattava tapetti

Lasikuitutapetti/
Fibre
glass fabric

Low structured
Lasikuitutapetti
glass			
fibre fabric
hieno

			

WallPro

WallPro
▲▲▲
○
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Wallpaper

Muut tapetit
Other
Other
wallpaper
wallpaper

Tapettityyppi				
Wallpaper
Grasscloth

STB code

STB-koodi
STB code

▲▲
▲▲▲
Grasscloth
Luonnonkuitutapetti
			 ▲▲
▲▲▲
Textile wall covering with paper backing
▲▲
Tekstiilitapetti
paperitaustalla
		▲▲▲
Textile wall covering
with paper backing
▲▲

▲▲▲

Fibre wallpaper
Fibre wallpaper 			
Kuitutapetti
Borders
Borders
			
Borders
Boordit
			

▲▲
▲▲▲
▲▲
▲▲▲

TasoiteKosten tilan
Renovation
Wall
coverings
Renovation
Wall
coverings
tapetit
fortapetit
wet
room
wallwall
for wet
room
coverings areas
areas
coverings

○
○

e.g Easy Cover, Microlite

○

Tasoitustapetti,
esim. Easy Cover,
e.g Easy Cover, Microlite
Microlite

▲▲
○
▲▲▲
▲▲
▲▲▲

Fibre glass fabric in wet room areas
Lasikuitutapetti
kosteissa
Fibre glass fabric
in wet tiloissa
room areas
Vinyl coverings up to 0,6 mm
Vinyylitapetti
0,6mm
asti
Vinyl coverings
up to
0,6 mm

○
○
○
○

Casco wall adhesive

Oikea
Casco Casco-seinäliima
wall adhesive
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Aqua
Boordiliima
Aqua
Aqua
Aqua
Aqua
Premium
Premium
Premium
Aqua
Aqua
Aqua
Aqua
Aqua
Aqua

Yleiskatsaus
seinäliimatyypeistä,
tuotteista
ja STB-koodeista
Overview – Adhesive
types, products
and STB
codes.
Overview
– Adhesive
types,
products and STB codes.STB-koodi
Tapettityyppi
Tuote
Adhesive
type
Product
STB code
Jauheesta
Powder paste
Adhesive type
sekoitettavat
based on
Powder paste
Starch
based on
tärkkelys

STB koodit – helpompaan tapetointiin
Tapetti- ja seinäliimojen kehittyessä on
oikeiden yhteensopivien tuotteiden valinta
tullut entistä vaikeammaksi. Swedish
Wallpaper Industry Advisory Council (STB) on
kehittänyt koodijärjestelmän helpottaakseen
valintaasi, ja tämä järjestelmä on laajalti
käytössä myös Suomessa. Löydät STB-koodin
tapetin etiketistä, ja vastaavan koodin
kaikista sille sopivista seinäliimapaketeista.

Product
Tapetklister
Tapetklister 3439
Tapetklister
Special
Tapetklister Special
3445

STB code

●

metyyli-selluloosa
Methyl cellulose

Glutolin
Normal
Glutolin
Normal
3434 3445
Tapetklister
Special

●
●●

metyyli-selluloosa
Methyl
Methylcellulose
cellulose
+with
PVAadded PVA

Glutolin
3435
Glutolin
Special
GlutolinSpecial
Normal
3434

●●●
●●

Starch

Methyl cellulose

Käyttövalmiit
Ready
mixedPVA
with added
seinäliimat
wall adhesive

Tapetklister 3439

Glutolin Special 3435

●●●

Ready mixed
tärkkelyspohjainen
Starch based with
wall adhesive
ilman
PVA:ta
or without
PVA

WallPaper
WallPaper 3438

■

Starch based with
seinäliima
alle
20%
Wall
adhesive
< 20%
or without
PVA
kuiva-ainepitoisuus
dry solid

WallPaper 3438
WallPro
WallPro 3424

▲

Wall adhesive < 20%
seinäliima
yli>20%
Wall
adhesive
20%
dry solid
kuiva-ainepitoisuus
dry solid non-woven

WallPro 3424
Premium
Premium
3422

▲
▲▲

Wall adhesive > 20%
seinäliima
Wall
adhesive
for
dry solid
non-woven
non-woven
tapetille
non-woven wallpaper

Premium 3422
Premium
Premium
3422
WallPro3424
WallPro
Premium 3422
Aqua
Aqua
3437
WallPro 3424

▲▲
▲▲▲

Wall adhesive for
seinäliima
Wall
adhesive
for
non-woven
wallpaper
kosteisiin
tiloihin
wet room area
Wall adhesive for
seinäliima
Wall
for
wet adhesive
room area
non-woven
tapetille
non-woven wallpaper
ja
lasikuitutapetille
and
glass for
fabric
Wallfibre
adhesive

Aqua 3437
NonWoven
NonWoven 3404

■

○▲▲▲
○
▲
▲▲▲
▲
▲▲▲

NonWoven 3404
coverings
non-woven wallpaper
and fibre glass fabric
coverings
Erilaiset tapetit tarvitsevat erilaisen seinäliiman, materiaalista ja rakenteesta
riippuen. Tarkista aina tapetin etiketistä tai kuvastosta tarkat tiedot tapetille
sopivista liimoista.
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Lattialiimat ja kontaktiliimat

CascoFlex

Casco Contact

Kontaktiliima S9 Super

CascoFlex on M1-luokiteltu vesiohenteinen
liima lattia- ja seinänpäällysteiden liimaamiseen kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu
useiden erityyppisten muovipäällysteiden,
linoleumin sekä tekstiilimattojen liimaamiseen.

Casco Contact on vesiohenteinen kontaktiliima lattia- ja seinämateriaalien, kuten
vinyylilevyjen, korkkilevyjen, laminaatin ja
vaahtomuovin liimaamiseen. Myös nahan,
kartongin, metallin ja tekstiilin liimaamiseen.

Kontaktiliima S9 Superilla voidaan liimata
monia eri materiaaleja kuten esim. puuta,
metallia, PVCtä, kuitulevyjä, pahvia, lasia,
nahkaa, kumia.

Asennusaika: Märkäliimaus: 0-30min,
tarraliimaus: 30-120 min
Materiaalimenekki: 2-6 m²/l riippuen lastasta
Työkalut: Hammaslasta (6108 tai 6118).
Seiniin tela.
Tuotenro ja pakkaus: 494810/1l, 490972/3l,
490974/10l

Asennusaika: 30min - 4h, lämpöaktivoitavissa 5 pv
Avoin aika: n. 45 min

Asennusaika: 10-20 min

Materiaalimenekki: 2,4 m²/l tai 300-700 g/m²

Materiaalimenekki: 3-6 m²/l tai 250-300 g/m²

Tuotenro ja pakkaus: 534036/1l,
532249/5,5l

Tuotenro ja pakkaus: 494280/300ml,
494282/1l, 494284/5l
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Liimalasta 28 cm
Materiaali: Muovi/kovametalli
Leveys: 28 cm
Käyttökohde: Lattialiima
Menekki: 4–5 m2/l
Tuotekoodi: 492034

K-ohenne
K-Ohenne S9 kontaktiliiman ohentamiseen, ruiskutukseen, pohjustukseen ja
työkalujen puhdistamiseen sekä liimatahrojen poistamiseen.

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

Liimalasta Elastic
Materiaali: Muovi/kovametalli
Leveys: 23 cm
Käyttökohde: Parkettiliima.
Menekki: 1 m2/l
Tuotekoodi: 494461

Tuotenro ja pakkaus: 494247/1l, 494248/5l
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CFE CascoProff

CFE CascoProff Extra

CFE CascoProff Extreme

Vesiohenteinen dispersioliima, joka soveltuu
useimmille taustapinnoitetuille tai -pinnoittamattomille muovimateriaaleille, linoleumille ja
tekstiililattiapäällysteille. Polyolefiinipäällysteet, joiden tausta on esikäsitelty. Hyvä
tartunta.

Nopea lattialiima, joka soveltuu sekä
märkäliimaukseen että myöhäiseen
märkäliimaukseen. Taustapinnoitettujen tai
-pinnoittamattomien vinyyliseinäpäällysteiden kiinnittämiseen useimmille päällystemateriaaleille, sekä kuivissa että kosteissa
tiloissa. Nopeasti asettuva lattialiima, jolla on
hyvä tarttuvuus ja pitkä asennusaika.

Dispersiopohjainen lattialiima, jolla on hyvin
voimakas tartunta ja erittäin pitkä asennusaika.
Hankaliin asennuksiin, kuten päällysteisiin ja
ylösnostoihin.

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

Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 20 min.
tarraliimaus 20 – 90 min.
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja
20 – 70 % RH
Tuotenro ja pakkaus: 502892/10l

Materiaalimenekki: 3 – 6 m2/litra
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 30 min.
tarraliimaus 30 – 150 min.
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja
20 – 70 % RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 75 %
Tuotenro ja pakkaus: 502890/10l

CFE CascoProff GP

CFE CascoProff Universal

CFE CascoLin

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

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

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

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

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

Materiaalimenekki: 3 – 3,5 m2/litra
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 30 min.
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja
20 – 70 % RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 70 %
Tuotenro ja pakkaus: 502869/10l
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CFE TapeFix

CFE TexFix

CFE CascoThan 2K

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

Tarramainen lattialiima, jolla liimatuista
kohteista voidaan päällyste irrottaa ja
vaihtaa helposti. Sopii muovi- ja tekstiilimattoja ja -laattojen kiinnitykseen.

Kaksikomponenttinen vedenkestävä polyuretaaniliima kumilaattojen liimaukseen kuiville
alustoille. Sisä- ja ulkotiloihin.

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 %
Tuotenro ja pakkaus: 502866/10l

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 %
Tuotenro ja pakkaus:520197/10l

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

CFE Parkett Elastic Plus

CFE CascoProff Solid

CFE CascoProff Conductive

Yksikomponenttinen parkettiliima kaikenlaisille parketeille. Ei sisällä vettä. Elastinen
liimasauma. Liuotteeton.

Alkalinkestävä lattialiima betonilattioille.
Seveltuu useimmille PVC-materiaaleille,
linoleumille ja joillekin tekstiililattiapäällysteille. Kokolattiamatoille. Erittäin matalat
emissiot.

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

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

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

Materiaalimenekki: 1 – 2 m2/litra
Asennusaika: märkäliimaus 0 – 40 min.
Työskentelyolosuhteet: +18°C - +23°C ja
20 – 70 % RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 100 %
Alustan RH: max. 85 %
Tuotenro ja pakkaus: 519232/10l
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Saumamassat - hyvä tietää
Tästä löydät hyödyllistä tietoa saumauksen ja täyttämisen eroista.

Saumaus vai täyttö - mitä eroa niillä on?
Täyttö tehdään kun korjataan odottamattomia
halkeamia pinnassa, kuten ovessa, seinällä tai
katossa.
Saumaus on suunniteltu osa rakennetta, liikuntasaumojen, äänien sekä esim. saasteiden hallintaan.
Mihin saumamassoja
käytetään?

Liikettä tapahtuu ympäri vuoden
Koko ajan saumassa tapahtuu liikettä, johon
vaikuttaa lämpötila, kosteus, auringonpaiste yms.
Saumausaineen on kyettävä ottamaan liikkeitä
vastaan halkeilematta ja heikentymättä.

Suunniteltu tiivistetty liitos
suojaa rakennetta mm.
seuraavia vastaan:
1. Liike
2. Kosteus/vesi
3. Kuumuus/kylmyys
4. Tuli ja savu/kaasut
5. Ilma ja veto
6. Ääni/akustiikka
7. Valo ja auringonvalo
8. Lika ja partikkelit

+25 %

0

Elastiset saumaukset
Elastiset saumamassat – esimerkiksi silikoni tai
SMP-pohjainen – ovat kuin kumia. Se venyy ja
puristuu sopeutuen ympäröiviin materiaaleihin.
Elastinen massa palautuu aina takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Jos saumaus on tehty muovi/
akryylitiivisteellä, se on kovempaa eikä palaudu
alkuperäiseen muotoonsa.

Pohjanauhan käyttö
Ennen saumaamista tulee tarkistaa että saumaan
on asennettu pohjanauha. Nyrkkisääntönä
Saumamassa

Alusta

Alusta
Pohjanauha

voidaan pitää että sauman syvyys tulisi olla noin
50% sauman leveydestä. Optimaalinen liikuntasauma saadaan kun saumamassa on kiinni vain
kahdesta kohtaa - sauman seinissä. Tämä onnistuu kun saumaan on asennettu pohjanauha,
jolloin saumamassa ei tartu sauman pohjaan.
Suosittelemme aina pohjanauhan käyttöä asennettaessa saumausmassoja.

-25 %

Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Pikaopas menekin arviointiin
Sauman
leveys
(mm)
6
8
10
15
20
25
30

Sauman
syvyys
(mm)
4
6
7
8
9
9
15

Juoksumetri
per 300 ml
pakkaus
8,3
6,3
4,3
2,5
1,7
1,3
1,0

Juoksumetri
per 600 ml
pakkaus
16,6
12,6
8,6
5,0
3,4
2,6
2,0
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Asennusliima vai Saumausmassa?
Massojen kovuus mitataan Shore A luokituksella, asteikolla
1-100. Mitä matalampi Shore A-luku tuotteessa on, sitä
pehmeämpi ja elastisempi tuote on verrattuna tuotteeseen
jossa on suuri Shore A-luku. Esim. veden Shore A-luku on 0 kun
kiven Shore A-luku on 100. Yleisesti asennusliimojen Shore
A-luku on 50 tai korkeampi kun tiivistysaineilla Shore A-luku
on välillä 20-45.
Asennusliima

Shore A

Liimamassat

60

Käytetään silloin, kun liimataan
materiaaleja, joissa ei juurikaan
tapahdu liikettä.
Tuotteet: SuperFix tai XtremFix

50
Saumaukset ja elastiset
liimaukset
Käytetään liikuntasaumauksiin, joissa
on paljon liikettä, esim. puulattiat,
keraamiset laatat, luonnonkivet ja puut.
Tuotteet: AquaSeal ja Marin&Teknik
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30

Silikonisaumaukset
Märkätilojen yms. elastisiin
saumauksiin.
Tuotteet: Casco Saniteettisilikoni ja
Yleissilikoni

20

Saumamassa
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Akryylipohjaiset saumamassat
Akryylipohjaisia saumamassoja käytetään pääsääntöisesti sisällä, halkeamien
täyttöön, seinällä ja jalkalistoissa ym. Suurimmat edut näillä massoilla on niiden
kiinnittyvyys useimpiin materiaaleihin sekä ennen kaikkea päällemaalattavuus.
Korkealaatuinen akryylimassa esim.
AkustoSeal. Voidaan päällemaalata
lähes kaikilla maaleilla.
Akryylipohjaiset massat eivät palaudu
alkuperäiseen muotoonsa muutoksen
jälkeen. Ja koska ne sisältävät hieman

vettä, tulee ottaa huomioon kutistuminen. Käytettäessä akryylipohjaisia
massoja ulkona, täytyy massat suojata
esim. maalaamalla.
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AkustoSeal

AkustoSeal on tuoksuton, myrkytön, paloturvallinen saumamassa, joka kuivuu puolielastiseksi. Soveltuu liitosten, halkeamien ja
aukkojen tiivistämiseen ja tasoittamiseen. Sopii
sisä- ja ulkokäyttöön, ulkokäytössä säältä
suojattuna ja maalattuna.

Työskentelylämpötila: +10°C – +40°C
Lämmönkesto: -30°C – +70°C.
Varastointi/säilytys: Vähintään 12 kk
(avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä
kuivassa ja lämpimässä tilassa.

Nahoittumisaika: n. 30 min
Kuivumisaika: n. 1 - 14 vrk, riippuen sauman
paksuudesta ja lämpötilasta
Maalattavissa: kyllä
Sauman joustavuus: n. 7.5%.

Tuotenro.
495430
495431

Acrylic Basic

Väri
Valkoinen
Valkoinen

Akryylipohjainen massa sisäkäyttöön. Tarttuu
hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin
puhtaalla ja kuivalla pinnalla, kuten betoni, tiili ja
rappaus.

Pakkaus
300 ml
600 ml

Työskentelylämpötila: +10°C – +40°C
Lämmönkesto: -30°C – +70°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä, ei saa
jäätyä.

Nahoittumisaika: 25–30 min.
Kuivumisaika: 1–7 vrk riippuen lämpötilasta,
kosteudesta sekä sauman paksuudesta.
Maalattavissa: 1–2 päivää riippuen lämpötilasta, kosteudesta sekä sauman paksuudesta.
Sauman joustavuus: 7.5%.

Tuotenro.
494983
487125

FireAcrylic

Väri
Valkoinen
Valkoinen

Paloluokiteltu laajentuva akryylisaumausmassa
rakenteisiin, joissa vaaditaan palo-osastointia.
Betonin, muurattujen pintojen, rakennuslevyjen
ja muiden vastaavien rakenteellisten saumojen
tiivistämiseen ja täyttämiseen.FireAcrylic on
palonkestävä aina 4 tuntiin asti. Hyvä tarttuvuus useimpiin rakennusmateriaaleihin.
Kestää liikkeitä (elastinen). Paloluokitus
luokkaan EI 120 asti. SINTEF EN 1366 part
4-NBN713.020- BS 476/20.Fire Acrylic laajentuu
tulipalon vaikutuksesta, lämmön noustessa yli
+120 °C. Vedenpitävä kovettumisen jälkeen.
Saumapinta voidaan hioa ja päällemaalata
useimmilla vesipohjaisilla maaleilla. Sisätiloihin.

Tuotenro.
494513
494394
494514

Väri
Valkoinen
Harmaa
Valkoinen

Pakkaus
300 ml
600 ml

Nahoittumisaika: n. 20 min
Kuivumisaika: n. 1 -7 vrk, riippuen sauman
koosta, kosteudesta ja lämpötilasta
Maalattavissa: Kyllä
Joustokyky saumassa: 12.5%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -30°C – +70°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä, ei saa
jäätyä.

Pakkaus
300 ml
300 ml
600 ml
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SMP-pohjaiset elastiset massat
Elastiset Silyl Modified Polymers (SMP) pohjaiset massat ovat erittäin
elastisia, voivat venyä ja puristua useita kertoja ilman että ne vaurioituvat.

Näitä massoja voidaan käyttää sekä
sisällä että ulkona ja niillä on erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin.
SMP-pohjainen elastinen massa
valitaan usein sen sään- ja kosteudenkesto-ominaisuuksien vuoksi. Se on

täysin kutistumaton, joka tarkoittaa
100% tuotetta. Lisäksi ne ovat ympäristöystävällisiä, liuotteettomia ja voidaan ylimaata monilla maaleilla mukaan
lukien alkydimaalit.
Nämä massat ovat kosteuskovettuvia,
eli ne kovettuvat käyttäen hyväksi

ympäröivää ilmankosteutta ja materiaaleja.
Käytettäessä ulkona betonipinnoilla,
tulee pinnat pohjustaa.
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AquaSeal

Päällemaalattava ja elastinen saumamassa,
sopii hyvin käytettäväksi kaakeleiden,
keramiikan, marmorin sekä useimpien
luonnonkivien kanssa märkätiloissa. Erittäin
elastinen ja silikoniton. Sopii sekä sisä- että
ulkokäyttöön.

alkydimaaleilla. Esitestaus on suositeltavaa.
Sauman joustokyky: 20%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +90°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Saumanpaksuus: 5–30 mm.
Nahoittuminen: 30 min.
Kuivumisaika: 2–3 mm/vrk.
Shore A: 40-45.
Maalattavissa: 1 päivän jälkeen vesi-/öljy-/

Tuotenro.
490103
480766
490106
490105
490111
490109
490107
490108

ClearSeal/Glasklar

Väri
Manhattan
Valkoinen
Harmaa
Vaaleanharmaa
Antrasiitti
Bahamabeige
Tummanharmaa
Ruskea

NCS koodi
3000N
0502-G
4005-G80Y
1502-B
8000-N
0804-Y50R
6502-Y
5010-Y50R

Kristallinkirkas, elastinen liima/tiivistysmassa
useimmille rakennusmateriaaleille. Voidaan
käyttää liimana sisä- ja ulkotiloissa, mutta
saumaukseen ainoastaan sisällä.
Saumanpaksuus: 5–25 mm.
Nahoittuminen: Noin 10 min.
Kuivumisaika: Noin 2 mm/vrk.
Shore A: 40.
Maalattavissa: 1 päivän jälkeen vesipohjaisilla
maaleilla. Öljy- ja alkydimaaleille suosittelemme

Tuotenro.
494363
494252

Marin&Teknik

Väri
Kirkas/väritön
Kirkas/väritön

NCS koodi

Erittäin elastinen saumamassa tiivistämiseen,
ja liimaamiseen erityisesti haasteellisiin sisä- ja
ulkotiloihin kuten veneet, asuntovaunut, autot
ja talot. Kestää iskuja, tärinää ja lämpötilanmuutoksia. Kiinnittyy helposti useimpiin
materiaaleihin ja kestää ikääntymistä. Helppo
levittää myös alhaisissa lämpötiloissa.

Saumanpaksuus: 5–30 mm.
Nahoittuminen: Noin 30 min.
Kuivumisaika: 2 mm/vrk.

Tuotenro.
480774
490942
490948
490947
490944
490949

Väri
Valkoinen
Harmaa
Vaaleapuu
Eksoottinenpuu
Musta
Tummapuu

NCS koodi
0502-Y
4005-G80Y
3020-Y20R
6020-Y50R
8505-R80B
3030-Y20R

Pakkaus
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

esitestausta.
Sauman joustokyky: 25%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +90°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Pakkaus
300 ml
40 ml

Shore A: 35-45.
Maalattavissa: 1–3 päivän jälkeen öljy-/
alkydimaaleilla. Suosittelemme aina esitestausta.
Sauman joustokyky: 25%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +90°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Pakkaus
300ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
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RoofSeal

Elastinen liima-/tiivistysmassa kaikkeen
tiivistämiseen katolla. Kiinnittyy hyvin erilaisiin
kattomateriaaleihin kuten kattohuopa,
kattopelti, bitumi ja asfaltti.

Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +80°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Saumanpaksuus: 5–15 mm.
Nahoittuminen: 1–2 tuntia.
Kuivumisaika: Noin 2 mm/päivä.
Maalattavissa: 1 päivän jälkeen vesipohjaisilla
maaleilla. Öljy- ja alkydimaaleille suosittelemme
aina esitestausta.
Sauman joustokyky: 20%.

Tuotenro.
506118
506119

Väri
Musta
Tiilenpunainen

NCS koodi
8505-R80B
4030-Y70R

Pakkaus
300 ml
300 ml

Silikonipohjaiset
elastiset massat
Silikonipohjaiset saumamassa ovat erittäin elastisia, joka tarkoittaa sitä että niitä
voidaan venyttää ja puristaa useita kertoja
ilman että ne vaurioituvat. Silikonimassoja
käytetään usein keraamisten laattojen
kanssa märkätiloissa.
On olemassa erilaisia silikonipohjaisia saumamassoja.
Casco silikonit ovat etikka- tai alkoksipohjaisia, homeenestoaineella tai ilman. Kaikissa näissä on erinomainen
tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin, korkea
säänkestävyys eivätkä ne kutistu.

Glass Silicone /
Lasitussilikoni

Pohjustusvapaa, erittäin elastinen ja vedenkestävä etikkapohjainen silikonimassa liimaukseen
ja saumaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Sopii hyvin
mm. lasituslistojen kiinnityksiin, akvaarioihin ja
tiivisteikkunoihin.
Sauman paksuus: 5–30 mm.
Nahoittuminen: Noin 15 min.
Kuivumisaika: 2–3 päivää.
Shore A: 16.

Tuotenro.
494043

Väri
Väritön

NCS koodi
–

Maalattavissa: Ei.
Sauman joustokyky: 25%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +180°C.
Varastointi/säilytys: Noin 18 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Pakkaus
300 ml
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Construction Silicone/
Yleissilikoni

Elastinen, kosteuskovettuva yleissilikoni
rakentamiseen sisä- ja ulkotiloissa.
Luonnonkiven ja marmorin saumaukseen
suosittelemme Casco AquaSeal-saumamassaa
ja märkätiloihin sopii parhaiten Casco
Saniteettisilikoni.

Maalattavissa: Ei.
Sauman joustokyky: 25%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +150°C.
Varastointi/säilytys: Noin 18 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Sauman paksuus: 5–30 mm.
Nahoittuminen: Noin 10 min.
Kuivumisaika: 2–3 päivää.
Shore A: 25-35.

Tuotenro.
494339
494360

Sanitary Silicone/
Saniteettisilikoni

NCS koodi
0300-N
–

Hajuton, alkoksipohjainen, ilman kosteuden
vaikutuksesta kovettuva korkealuokkainen
1-komponenttinen saniteettisilikonimassa.
Märkätilojen liikuntasaumoihin ja tiivistykseen.
Voidaan käyttää myös ulkona. Vaaleat sävyt
ovat herkkiä pimeäkellastumiselle; pimeisiin
tiloihin suosittelemme Casco AquaSeal-massaa. Saniteettisilikonia ei voi käyttää akvaarioihin tai luonnonkiviin.

Tuotenro.
494190
494191
494193
494195
494198
494201
494202
494203
494204
494205
494051
494192

Silicone Solid

Väri
Valkoinen
Väritön

Väri
Tummanharmaa
Antrasiitti
Väritön
Harmaa
Ruskea
Pergamon
Jasmiini
Hiekkakivi
Hiekanharmaa
Bahamabeige
Balinruskea
Manhattan

NCS koodi
5502-Y
7502-B
–
3502-Y
6010-Y70R
1002-R
1005-Y20R
2005-Y20R
3005-Y20R
1005-Y50R
8005-Y20R

Casco Silicone Solidia käytetään rakenteellisten- ja liikuntasaumojen tiivistämiseen.
Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin ei pääse
luonnonvaloa sekä tiloihin, joissa vallitsee
korkea kosteuspitoisuus, esim. pesuhuoneet,
saunat, WC-tilat, keittiöt jne. Soveltuu sisä- ja
ulkokäyttöön, yksityisiin sekä julkisiin tiloihin. Ei
kellastu.

Tuotenro.
505983
506002

Väri
Valkoinen
Vaal.harmaa

NCS koodi
0603-G40Y
2000-N

Pakkaus
300 ml
300 ml

Sauman paksuus: 5–30 mm.
Nahoittuminen: 10–35 min.
Kuivumisaika: 2–3 päivää.
Shore A: 20.
Maalattavissa: Ei.
Sauman joustokyky: 25%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +150°C.
Varastointi/säilytys: Noin 18 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Pakkaus
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

Nahoittuminen: n. 15 min.
Kuivumisaika: 24h/3mm.
Shore A:22.
Maalattavissa: Ei.
Sauman joustokyky: 25%.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +180°C.
Varastointi/säilytys: Noin 24 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä ja
kylmässä.

Pakkaus
300 ml
300 ml
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Silikon 300°C

Lämpöä kestävä, elastinen silikonimassa
kiinnitykseen ja tiivistämiseen kohteisiin, joissa
vaaditaan korkeaa lämmön kestoa, kuten mm.
uuniluukut ja tulisijojen luukkujen kehysten
tiivistäminen. Kestää hyvin kemikaaleja,
painetta ja tärinää ja on erittäin elastinen.
Korvaa korkki-, huopa-, kumi- ym. tiivistemateriaalit. Tarttuu hyvin lasiin, keraamisiin
laattoihin, alumiiniin ja useimpiin maalityyppeihin. Kestää jatkuvaa lämpöä +250°C ja
tilapäistä lämpöä (15 min - 2 h) +300°C. Notkea
Tuotenro.
494035

SealRemover

Väri
Musta

NCS koodi
9000N

koostumus.
Nahoittuminen: Noin 20 min.
Kuivumisaika: Noin 2 mm 1 päivän jälkeen,
noin 10 mm 7 päivän jälkeen.
Maalattavissa: Ei.
Sauman joustokyky: 25%.
Sauman joustokyky: +5°C – +40°C.
Lämmönkesto: -40°C – +300°C (15 min -2 h)
Varastointi/säilytys: Noin 18 kk (avaamattomassa pakkauksessa).
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Pakkaus
40 ml

Liuottaa kovettuneen silikonin. Voidaan käyttää
tietyin rajoituksin myös muiden elastisten
Cascon massojen poistamiseen. Seal Remover
on happopohjainen tuote, joten ympäröivät
materiaalit saattavat reagoida siihen. Esitestaa
tuote pienelle alueelle aina ennen käyttöä.
Varastointi/säilytys: Noin 18 kk (avaamattomassa pakkauksessa) huoneenlämmössä.

Tuotenro.
494338

WindowPutty/
Ikkunakitti

Pakkaus
150 ml

Kova, levittyvä ja pitkäkestoinen ikkunakitti.
Luonnollinen puun väri.

Lämmön kesto: -35°C – +70°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä, ei saa
jäätyä.

Nahoittuminen: 1–2 päivää.
Maalattavissa: Öljymaalit heti varoen, pinta voi
olla vielä pehmeä. Vesiohenteiset/alkydimaalit
2-4 päivän jälkeen.
Sauman joustokyky: WindowPutty sauma on
kuivuttuaan kova.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C.

Tuotenro.
494107

Heat 1500°C

Pakkaus
300 ml

Tulenkestävä silikaattitiivistemassa uunien,
takkojen, savupiippujen tms. rakenteiden
kittaamiseen, tiivistämiseen ja korjaamiseen.
Soveltuu myös mainiosti autojen ja moottoripyörien pakoputkien korjaamiseen. Tarttuu
mainiosti metalliin, tiileen ja betoniin/laastiin. Ei
sovellu metalli/kiviainesliitoksiin. Kestää
jatkuvaa lämpöä +1500°C. Ei suositella
ulkokäyttöön.

Tuotenro.

494364

Väri
Harmaa

Väri: Harmaa.
Nahoittuminen: 1–5 min.
Kuivumisaika: Noin 1 päivä.
Maalattavissa: Ei suositella.
Sauman joustokyky: Heat 1500°C sauma on
kuivuttuaan kova.
Työskentelylämpötila: +5°C – +30°C.
Lämmönkesto: -20°C – +1500°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa). Säilytä viileässä, ei saa
jäätyä.

Pakkaus

300 ml
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CE merkintä –
kohti kestävämpää kehitystä
Turvallisuus ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä kun valitset oikeaa tuotetta. Saumamassamme ovat CE-merkittyjä, uusimpien EU-määräysten mukaisesti.
CPR ja CE – miksi?
Rakennusalan tuotteissa asetus (CPR), käytetään
rakennusalan tuotteissa joita myydään EU maissa. Se
varmistaa, että tuote on testattu ja luotettava.

15651-1: Saumauksiin julkisivuissa (F)
15651-2: Saumauksiin lasituksissa (G)
15651-3: Saumauksiin märkätiloissa (S)
15651-4: Saumauksiin lattioissa (PW)

Tuotteet joilla on CPR-asetus ja harmonisoitu eurooppalainen standardi, on oltava CE-merkintä, ennen kuin ne
ovat sallittuja markkinoilla. CE-merkitty tuote on asianmukaisesti testattu käyttämällä standardisoituja menetelmiä, ja että se täyttää EU:n kestävän kehityksen
vaatimukset. Valmistajan on myös pystyttävä tarjoamaan
suoritustasoilmoitus (DOP) kullekin tuotteelle.

Saumattaessa julkisivuelementtejä ja lattioita merkitään
tuotteet sen mukaan, ovatko ne sopivia sisätiloihin (INT)
tai ulkotiloihin (EXT) tai kylmään ilmastoon (CC). Saumamassat jotka täyttävät vaatimukset kylmiin ilmastoolosuhteisiin (esim. Pohjoismaat) on merkitty CC.

CE merkkien tulkinta – pikaopas
1.7.2014 saumausmassat tulivat yhdenmukaistetun
standardin EN 15651 piiriin ja ovat nyt CE-merkittyjä.
Standardi on jaettu neljään alaluokkaan, joista jokaisella
on oma kirjain koodi (suluissa).
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PU-vaahdot
Vaahdot ovat älykkäitä, energiaa säästäviä
tuotteita ikkunoiden/ovienkarmien ja seinien väliseen eristämiseen, sekä halkeamien
ja aukkojen täyttämiseen. Ne tarttuvat hyvin useimpiin materiaaleihin, mukaanlukien
betoni, puu ja solumuovi.
Vaahtojen eristävät ominaisuudet ovat erinomaiset. Ne
ovat täydellinen vaihtoehto alueilla, joilla eristelevyt ovat
vaikeita asentaa.
Ennen asennusta, kostuta pinnat vedellä – saumavaahto
reagoi paremmin kostealla pinnalla ja kuivuu nopeammin..
Ravista purkki huolellisesti. Älä täytä liitosta enempää
kuin 40–50%, sillä saumavaahto jatkaa laajenemista
kuivumisen aikana. Ovi- ja Ikkunakarmit tulee tukea
ennen saumavaahdon laittamista ettei karmit vääntyile
kun saumavaahto turpoaa.
Kun saumavaahto on asennettu kostuta pinta vielä
vedellä käyttäen sumutinpulloa. Saumavaahto tulee
suojata UV-säteilyltä.
Varoitus – Saumavaahto on pakattu painepulloon ja
lämpötila ei saa ylittää +50ºC.

Fugeskum Håndværk/
Polyuretaanivaahto

Perinteinen polyuretaanivaahto eristämiseen ja
tiivistämiseen taloissa, autoissa ja veneissä.
Voidaan käyttää mm. karmit/seinät, seinät/
lattiat, lattiat/katot liitoksiin. Tarttuu hyvin
useimpiin rakennusmateriaaleihin sekä
kosteisiin pintoihin.
Leikkausaika: Saumavaahto voidaan leikata n.
30-40 min päästä, sauman leveys 30mm.
Riittoisuus: Yhdestä pullosta saa n. 30l
vaahtoa ja sillä tekee n. 50jm 30mm saumaa.
Maalattavissa: Kuivunut vaahto voidaan
maalata, ei saa altistaa auringonvalolle.
Tuotenro.
494334

AllSeason FlexFoam

Joustava polyuretaanivaahto ympärivuotiseen
käyttöön. Voidaan käyttää vaahtopistoolin
kanssa tai ilman. Voidaan käyttää eristyksiin
mm. taloissa, veneissä ja autoissa. Tarttuu
hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin sekä
kosteisiin pintoihin. M1 luokiteltu.
Leikkausaika: Saumavaahto voidaan leikata n.
30-40 min päästä, sauman leveys 30mm.
Riittoisuus: Yhdestä pullosta saa n. 30l
vaahtoa ja sillä tekee n. 50jm 30mm saumaa.
Maalattavissa: Kuivunut vaahto voidaan

Tuotenro.
494309

Sauman joustokyky: Kova vaahto.
Työskentelylämpötila: +5°C – +40°C, purkin
suositeltu lämpötila +10°C – +25°C.
Lämmönkesto: -50°C – +90°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk
huoneenlämmössä.

Pakkaus
700 ml

maalata, ei saa altistaa auringonvalolle.
Sauman joustokyky: Noin. 40%.
Työskentelylämpötila: -10°C – +30°C purkin
suositeltu lämpötila +10°C – +25°C.
Lämmönkesto: -50°C – +90°C.
Varastointi/säilytys: Noin 12 kk
huoneenlämmössä.

Pakkaus
700 ml
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FireFoam

Paloluokiteltu SMP-pohjainen PU-vaahto
paloluokiteltujen tilojen tiivistämiseen.
FireFoam on testattu: EN 1366-4:2006 (U):
Luokitus EN13501-2:2005. FireFoamilla on
erinomainen tarttuvuus useimpiin rakennusmateriaalehin. Täyttää EI 240 paloluokituksen.

Työskentelylämpötila: +5°C – +30°C. Tuote
tulee olla huoneenlämpöistä.
Lämmönkesto: -40°C – +80°C.
Varastointi/säilytys: Kuivassa ja viileässä,
säilyy vähintään 1 vuoden avaamattomassa
pakkauksessa.

Leikattavissa: n. 7-10 min
Riittoisuus: 30-40 l vapaata vaahtoa.
Maalattavuus: Kuivunut vaahto voidaan
maalata, ei saa altistaa auringonvalolle.

Tuotenro.
494396

Pakkaus
750 ml

Työkalut ja tarvikkeet
Tuote

Tuotenro.

Pakkaus

Patruunapuristinluuranko

494693

1 kpl

ProGun P160
Patruunapuristin

494695

1 kpl

PU vaahtopistooli

494696

1 kpl
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FireFoam

AllSeason FlexFoam

Polyuretaanivaahto

Silicone Solid

Yleissilikoni

Silikoni 300°C

Saniteettisilikoni

Lasitussilikoni

Heat 1500°C

Ikkunakitti

Marin&Teknik

RoofSeal

ClearSeal

Hyvä vaihtoehto

AquaSeal

2

Fire Acrylic

Paras vaihtoehto

Acryl Basic

1

AkustoSeal

Opas saumaukseen ja tiivistämiseen

ULKOKÄYTTÖÖN
Liikuntasaumat julkisivuissa

1

2

Elementtisaumaukset

1

2

Liikuntasaumat, ovet ja ikkunat

1
1

Lasituskittauksiin ikkunoissa

1

Elastinen saumamassa lasituksiin

2

1 2

Liimaus ja tiivistys, katot (huopa, tiili, pelti, yms.)

1 1

Lämmöneristys (puu, betoni yms.)
1 2

Savupiippujen tiivistämiseen
Tiivistämiseen/liimaamiseen vaativissa olosuhteissa
(autot, veneet, yms.)

1

SISÄKÄYTTÖÖN
Seinän ja katon nurkkien yms. tiivistämiseen

1

2

Lattian liikuntasaumat, betoni, laatta, puu, yms.

1

1

Liikuntasaumat, luonnonkivi, marmori

1

1

Liimaamiseen/saumaamiseen, korkea lämpötila, takkaluukut, uunit, yms.

1

Asennus ja tiivistys, akvaariot

1

Silikonitiivisteiden liimaus

1

2

1

2

Tiivistys, putkien läpiviennit, lattiat ja seinät

1

2

Ikkunalasitukset
Halkeamat ja reiät, seinät ja katot, ennen maalausta

1 2
1

Lavuaarien tiivistämiseen

1

Lavuaarien tiivistämiseen, väritön

1

2 1

2 1

2 1

2

1

Elastiset saumaukset märkätiloissa

1

Tulenkestävä tiivistys, savupiiput, uunit, yms.
Paloluokitellut tiivistykset/eristykset

2

1

1
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Puhdistus ja huolto
Laatoituksen huolellisella puhdistuksella ja suojauksella saat
sen näyttämään huolitellulta sekä kestämään paremmin erilaista likaa. Tuotevalikoimistamme löytyy puhdistusaine ja suojaaine laattapinnoille.

Brutal Cleaner

Brutal Protector

Brutal Wipes

Puhdistusaine keraamisille laatoille, sementtipohjaiselle saumauslaastille ja vastaaville
materiaaleille. Erittäin tehokas vaikutus. Poistaa
tehokkaasti ruostetahrat sementistä/betonista.
Poistaa sementtifilmin, kalkkivärjäymät,
laatoituksen pintaan tarttuneen saumauslaastin,
sävyvirheet saumauslaastista jne. Voidaan
käyttää laimennettuna tai laimentamattomana,
riippuen puhdistettavan pinnan likaantumisasteesta. HUOMAUTUS: Ei sovellu koristelaatoille ja
lasitteille, marmorille ja helposti värjäytyville
luonnonkiville, käsinmaalatuille laatoille ja listoille,
eikä kulta- tai platinakoristeille. Saattaa värjätä
kromattuja pintoja!
Tuotenro ja pakkaus: 494439/250ml

Brutal Protector on Nanoteknologiaan perustuva
laattapintojen ja saumojen suoja-aine. Tuote
suojaa pintoja vaikuttamatta niiden ulkonäköön
tai hengittävyyteen. Soveltuu muuraukselle,
keraamisille laatoille, sementtipohjaiselle
saumauslaastille, betonisille julkisivurakenteille,
tiilelle, rappaukselle ja vastaaville pinnoille. Erilaiset
luonnonkivilaadut vaativat esitestauksen.
Muodostaa näkymättömän suojakalvon
suojatulle pinnalle. Suojakalvo tunkeutuu 5-20
mm syvälle materiaaliin. Erittäin pitkäikäinen
suojavaikutus. Estää kosteuden ja muiden
nesteiden imeytymisen. Tekee pinnasta
tehokkaasti likaa hylkivän. Sisä- ja ulkokäyttöön.
Tuotenro ja pakkaus: 494450/250ml

Tehokas puhdistuliina liiman, rasvan ja öljyn
puhdistamiseen.
- puhdistaa ilman vettä
- puhdistaa tehokkaasti mm. liimat, öljyt,
rasvan
- puhdistaa helposti mm. työkalut
- puhdistaa myös SMP-pohjaisia tuotteita
- 72 liinaa pakkauksessa

Tuotenro ja pakkaus: 494393/pkt
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Asennusliimat
Liimaus on tehokas ja helppo tapa monenlaisiin kiinnityksiin - ilman reikiä
ja ruuvausta. Valitse hankaliin kohteisiin liima jolla on hyvä alkutarttuvuus
ja voit liimata painaviakin esineitä ilman erillistä tuentaa.

SuperFix

XtremFix

M1-luokiteltu vahva liima sisä- ja ulkoliimauksiin.
Erittäin vahva SMP-polymeeripohjainen, elastinen
asennusliima, jolla on erinomainen tarttuvuus
useimpiin materiaaleihin kuten esim. puu,
lastulevy, kipsilevy, betoni, marmori, kaakeli, useat
muovit (ei PE, PP eikä muut rasvaiset muovit), lasi,
metalli, alumiini, peili jne. Liimalla on hyvä
alkutartunta, mikä mahdollistaa useissa
tapauksissa liimauksen ilman erillistä tuentaa.
Kestää kuivuttuaan jopa 5000 kg / m² massan. Ei
kutistu. Liimasauma on täyttävä ja elastinen. Pitkä
käyttöikä. Erinomainen veden-, lämmön-,
pakkasen- ja kemikaalinkesto. Liuotinvapaa. Ei
sisällä isosyanaatteja eikä liuotteita. Alhaisin
asennuslämpötila +5°C. Lämmönkesto: -30C° +100°C.

M1-luokiteltu erittäin vahva asennusliima, sisä- ja
ulkoliimauksiin joka kiinnittää kohteen välittömästi. Tuote on täydellinen mm. kattolevyjen ja
kivilaattojen, sekä muiden raskaiden kohteiden
asentamiseen. Sopii myös asennuksiin, jossa
liimattava pinta-ala on pieni, esimerkiksi
koukkujen ja helojen kiinnitykseen.
SMP-polymeeripohjainen, elastinen asennusliima.
Liimalla on erinomainen välitön tartunta, mikä
mahdollistaa liimauksen ilman erillistä tuentaa.
Kiinnittää heti seinään 200 kg/m² ja kattoon jopa
1000 kg/m². Kestää kuivuttuaan jopa 5000 kg /
m² massan. Ei kutistu. Erittäin vahva, elastinen ja
kestävä liimasauma. Erinomainen kemikaalinkesto ja vedenpitävyys. Liuotinvapaa. Ei sisällä
isosyanaatteja eikä liuotteita. Lämmönkesto
-30C° - +100C°.

Asennusaika: n. 20 min
Kuivumisaika: n. 3 mm / 24 h
Shore A: 60-65.
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön
Tuotenro ja pakkaus: 480764/300ml,
480761/600ml, 494121/40ml

Asennusaika: n. 10 min
Kuivumisaika: n. 3 mm / 24 h (+20 °C)
Shore A: 55.
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön
Tuotenro ja pakkaus: 487062/290ml
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Fix-it

FoilFix

Asennusliima kylmien ja kosteiden pintojen
liimaamiseen sisä- ja ulkotiloissa aina -15°C asti.
Monikäyttöinen asennusliima, jolla voidaan liimata
peltiä, alumiinia, terästä, laminaattia, lasia,
kaakelia, korkkia, rakennusaineita, betonia,
puulevyjä jne. Liima tarttuu hyvin myös maalattuihin, kosteisiin ja kylmiin pintoihin. Sisä- ja
ulkokäyttöön. Hyvä veden-, pakkasen- ja
lämmönkesto. Tolueeniton. Alhaisin käyttölämpötila on -15°C ja täysi pitävyys saavutetaan 1
päivän kuluttua. Liiman tulee olla liimattaessa
noin +20°C. Levitä liima nauhoina tai pisteinä
puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle. Jos tarvitaan
nopeampaa kiinnittymistä, irrota pinnat
toisistaan, odota muutama sekunti ja paina
pinnat kiinni. Lämmönkesto -30C° - +100°C.

FoilFix on erinomaisen tartunnan omaava
tiivistysmassa höyrynsulkumuovien asennukseen ja tiivistämiseen. Sisä- ja ulkokäyttöön
rakenteissa. Liimalla on erinomainen tartunta
moniin materiaaleihin. Saavuttaa riittävän
tartunnan myös polyeteeniin ja polypropeeniin.
Asennettaessa muita PE- ja PP muoveista
valmistettuja tuotteita, tee esitestaus massan
tartunnalle. Tiivistää höyrynsulkupinnat toisiinsa
ja muihin rakenneosiin kuten betoniin, laastiin,
puuhun jne. Ei kutistu, erinomainen täyttökyky ja
muovautuvuus. Erinomainen vedenkesto. Erittäin
kestävä ja elastinen liimasauma. Lämmönkesto
-10C° - +50°C.

Asennusaika: n. 15 min
Kuivumisaika: n. 24 h
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön
Tuotenro ja pakkaus: 494302/160ml,
487017/300ml

Asennusaika: n. 30 – 40 min
Kuivumisaika: n. 2-5 päivää pinnasta riippuen
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön
Tuotenro ja pakkaus: 495235/300ml
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Puuliimat
Puuliimavalikoimistamme löydät oikean
liiman rakentamiseen, puutöihin sekä
askarteluun, sisälle ja ulos.

Cascol Polyuretaaniliima

Cascol Winter

Cascol Outdoor

Cascol Polyuretaaniliima on 1-komponenttinen
kosteuskovettuva puuliima. Voidaan liimata puuta
myös muita materiaaleja vasten. Pakkaus
sisältää suojakäsineet.

Cascol Talviliima on yleispuuliima rakentajille.
Soveltuu erityisen hyvin pontti-, naula- ja
lattia-asennusliimauksiin kuivissa sisätiloissa.
Jäätymisenkestävää. Alin käyttölämpötila -10C°.

Cascol Ulkoliima on erityisesti ulkokäyttöön,
kuten ikkunoihin, oviin ja puutarhakalusteisiin joissa tarvitaan kosteudenkestävää
liimausta. Kuivuu nopeasti. Täyttää EN 204
D3 luokan vaatimukset. Liimasauma on
väritön.

Asennusaika: n. 5 - 25 min
Materiaalimenekki: 100 – 300 g/m²
riippuen materiaaliyhdistelmästä
Sisä/ulkokäyttöön: sisä- ja ulkokäyttöön
Vedenkestoluokka: EN 204 D4
Tuotenro ja pakkaus: 493846/100ml,
493852/300ml, 493875/750ml

Asennusaika: n. 10 min
Materiaalimenekki: 100 – 250 g/m²,
kovapuulla ja eksoottisella puulla suositellaan levitystä molemmille liimattaville
pinnoille.
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön.
Ulkokäytössä katon alla.
Tuotenro ja pakkaus: 494985/750ml

Asennusaika: n. 8 min
Materiaalimenekki: 100 – 250 g/m²,
kovapuulla ja eksottisella puulla suositellaan
levitystä molemmille liimattaville pinnoille
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön.
Vedenkestoluokka: EN 204/205 D3
Tuotenro ja pakkaus: 494943/750ml,
494944/300ml

55
55

Eri Keeper
Suomen tunnetuin yleisliima sopii erityisesti imeville materiaaleille, kuten puutöihin ja erilaisiin askarteluihin. Liima on kuivuttuaan
väritön.

Cascol Indoor

Eri Keeper

Eri Keeper Plus

Cascol Yleisliima on nopeasti kuivuva ja lyhyen
puristusajan vaativa yleispuuliima sisäkäyttöön.
Sopiva kovan ja hankalasti liimattava n puun
liimaamiseen.

Vesiohenteinen yleis- ja puuliima imeville
materiaaleille. Liimaa esim. puuta, kartonkia,
paperia, pahvia, rakennuslevyjä, keramiikkaa jne.
Liimaan voidaan sekoittaa myös hiekkaa,
sahanpuruja ja kumirouhetta täyteaineeksi esim.
askartelutöissä.

Kosteudenkestävä yleispuuliima puupintojen
liimaukseen sisällä ja ulkona. Täyttää D3 – luokan kosteusvaatimuksen. Kestää tilapäistä
säilytystä -25 °C asti. Jäätynyt liima voidaan
käyttää normaalisti sulamisen jälkeen. Hyvät
joustavuusominaisuudet ja voimakas tartunta
alustaan. Helppoa levittää telalla tai pensselillä. Soveltuu myös lattialämmityskohteisiin.
Asennusaika: n. 10 min
Materiaalimenekki: n. 100-180 g / m
Kuivumisaika: Lopullinen kovuus n. 12 h
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön.
Vedenkestoluokka: DIN EN 204/205, D3
Tuotenro ja pakkaus: 495744/750ml,
495746/300ml

Asennusaika: n. 10 min
Materiaalimenekki: 60 - 200 g/m².
Kovapuulla ja eksoottisilla puulajeilla
suositellaan liiman levitystä molemmille
liimattaville pinnoille.
Sisä/ulkokäyttöön: sisäkäyttöön
Tuotenro ja pakkaus: 494945/750ml,
494946/300ml

Asennusaika: n. 10 min
Materiaalimenekki: n. 100 - 200 g / m² (puu)
Kuivumisaika: n. 30 min - 6 h
Sisä/ulkokäyttöön: Sisäkäyttöön.
Tuotenro ja pakkaus: 495747/3l,
495748/750ml, 495750/300ml,
495749/250ml
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Koti- ja
askarteluliimat
Casco liimavalikoimasta löytyy tuotteet
jotka toimivat erittäin hyvin puun, lasin,
erilaisten muovien, keramiikan, paperin,
pahvin, kumin, posliinin, keinonahan, korkin, nahan ym. materiaalien kanssa. Valitse
oikea liima taulukon avulla (s. 69) tai käyttämällä kätevää mobiilisovellusta m.casco.fi
sivuilla. Verkkosivuiltamme www.casco.fi
tai m.casco.fi löydät myös tarkat tuoteselosteet ja käyttöturvatiedotteet kaikista
tuotteistamme.
Useimpia materiaaleja voidaan liimata hyvin, lukuunottamatta ns.
”rasvaisia muoveja” kuten polyeteeniä, polypropeenia ja teflonia.
Hyvä huomioida liimatessa:
- Käytä hieman enemmän aikaa oikean liiman valintaan ja valmistaudu ottamalla esiin kaikki tarvitsemasi tavarat. Aloita työ
puhdistamalla liimattavat pinnat, jolloin liima tarttuu paremmin ja
liimauksesta tulee kestävämpi
- Pidä liimattavat kappaleet paikoillaan teipin, ruuvipuristimen tai
kuminauhan avulla kunnes korjaus on kuiva. Pyyhi ylimääräinen
liima heti pois, koska se on vaikeampaa kuin liima on kuivunut/
kovettunut
- Liima on tuoretavaraa. Useimmat liimat on säilytettävä kylmässä, tietyt jopa pakastimessa. Toiset liimat taas on säilytettävä pimeässä ja viileässä. Lue tarkoin valitsemasi liiman pakkauksessa
annetut ohjeet. Säilytä läpipainopakkaus käyttöohjeineen.

Eri Keeper
Vesiohenteinen yleis- ja puuliima imeville
materiaaleille. Liimaa esim. puuta, kartonkia,
paperia, pahvia, rakennuslevyjä, keramiikkaa jne.
Liimaan voidaan sekoittaa myös hiekkaa,
sahanpuruja ja kumirouhetta täyteaineeksi esim.
askartelutöissä.
Tuotenro.
494182
494183
495751

Asennusaika: n. 10 min
Kuivumisaika: n. 30 min - 6 h

Pakkaus
20 ml
40 ml
100 ml

ExpressPipett pikaliimapipetit
Casco Pikaliimapipetit on tarkoitettu huokoisten ja tiiviiden materiaalien liimaamiseen.
Pienten esineiden liimaamiseen esim. metalli,
kivi, posliini, keramiikka, kumi, kovamuovi, puu,
korkki, nahka jne. Casco Pikaliimapipetit ovat
käytännöllisissä 0,5 g pipeteissä, joista liimaa
on helppo annostella.
Tuotenro.
494230

Asennusaika: n. 30 sek
Kuivumisaika: n. 15-90 sek, lopullinen kovuus
n. 24 h huoneenlämmössä.

Pakkaus
2,5g
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ExpressLim pikaliimapullo
Erittäin vahva pikaliima. Kovettuu muutamassa
sekunnissa. Syanoakrylaattiliima huokoisten ja
tiiviiden materiaalien liimaamiseen. Pienten
esineiden liimaamiseen esim. metalli, kivi, posliini,
keramiikka, kumi, kovamuovi, puu, korkki, nahka ja
jne.
Tuotenro.
494206

Asennusaika: n. 30 sek
Kuivumisaika: n. 15-90 sek
Lujuus EN 13813: n. 24 h

Pakkaus
5g

ExpressGel
valumaton pikaliima
Erittäin vahva syanoakrylaattiliima huokoisten
ja tiiviiden materiaalien liimaamiseen. Pienten
esineiden liimaamiseen esim. metalli, kivi,
posliini, keramiikka, kumi, kovamuovi, puu,
korkki, nahka jne. Liimasauman ei tulisi olla yli
0,2 mm paksu. Syanoakrylaattiliimat eivät
muodosta pysyvästi pitävää liimasaumaa
Tuotenro.
494236

lasipintaa vasten. Kovettuu muutamassa
sekunnissa.
Asennusaika: n. 30 sek
Kuivumisaika: n. 15-90 sek,
lopullinen kovuus n. 24 h

Pakkaus
3g

Fix-it
Monikäyttöinen asennusliima, jolla voidaan liimata
peltiä, alumiinia, terästä, laminaattia, lasia,
kaakelia, korkkia, rakennusaineita, betonia,
puulevyjä, jne. Liima tarttuu hyvin myös maalattuihin, kosteisiin ja kylmiin pintoihin. Sisä- ja
ulkokäyttöön. Hyvä veden-, pakkasen- ja
lämmönkesto. Tolueeniton. Alhaisin käyttölämpötila on -15°C ja täysi pitävyys saavutetaan 1
päivän kuluttua. Liiman tulee olla liimattaessa
Tuotenro.
494302

noin +20°C. Levitä liima nauhoina tai pisteinä
puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle. Jos tarvitaan
nopeampaa kiinnittymistä, irrota pinnat
toisistaan, odota muutama sekunti ja paina
pinnat kiinni. Lämmönkesto: -30-+100°C.
Asennusaika: n. 15 min
Kuivumisaika: n. 24 tuntia

Pakkaus
160 ml

Kontaktiliima
Monikäyttöinen liuotinohenteinen liima, jolla
voidaan liimata esim. metallia, puuta, puukuitulevyjä, pahvia, keramiikkaa, nahkaa, kumia sekä
muoveja. Ei sovellu rasvaisille muoveille, kuten
polyeteeni ja polypropeeni Ei polystyreenisolumuoville Yhteensopivuuskoe tulee aina tehdä
mikäli liimataan maalattuja / lakattuja pintoja .
Sisäkäyttöön. Hyvä alkutarttuvuus. Hyvät
Tuotenro.
494231
494232

liimausominaisuudet. Tiksotrooppisuuden takia
soveltuu hyvin pystypinnoille. Hyvä vedenkesto.
Asennusaika: n. 10-20 min
Kuivumisaika: n. 1 tunti

Pakkaus
40 ml
160 ml

ExpressGlas lasiliima
Lasiliima on auringonvalon vaikutuksesta
kovettuva liima. Liimaa paitsi lasia, myös lasia
muita materiaaleja vasten. Kovettuneella
liimasaumalla on erinomainen veden- ja kosteudenkesto. Kestää myös joitakin pesuaineita.
Liimasauma on kovetuttuaan väritön.

Tuotenro.
494234

Asennusaika: Muutama sekunti
Kuivumisaika: n. 1-3 min, lopullinen kovuus 24 h

Pakkaus
2g
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Kuumaliimat
Pistoolimallista riippuen - leikkikalujen,
rakennussarjojen, koristeiden, muovien ja
metallien liimaamiseen, askarteluun, pienimuotoiseen käyttöön, puun, paperin, kankaiden, keramiikan ja pahvin liimaamiseen.

SL 10 (8 mm)

SL 40 (12 mm)

Tuote
Kuumaliimapistooli SL 10 (8 mm)
Kuumaliimapistooli SL 40 (12 mm)
Kuumaliimapuikko (8x100 mm)
Kuumaliimapuikko (12x200 mm)
Kuumaliimapuikkoja (12x300 mm)

Tuotenro.
494477
494478
494468
494469
494470

Pakkaus
1 kpl
1 kpl
8 puikkoa
12 puikkoa
1 kg

Liimapuikko
Casco Liimapuikko on nopeasti kuivuva liima
paperin, pahvin ja valokuvien liimaamiseen.
Toimisto- ja kotikäyttöön.
Asennusaika: n. 5-15 min

Tuotenro.
494216

Pakkaus
21 g
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LiquiSole
Kosteuskovettuva, erittäin joustava yksikomponenttinen polyuretaaniliima. Soveltuu
erinomaisesti esim. kumisaappaiden, sadeasujen, telttojen, purjeiden jne. korjaamiseen.
Voidaan käyttää kumin, nahan, kankaiden,
puun, metallin, maalattujen pintojen, laattojen,
lasin, lasikuidun, keramiikan, nylonin, vinyylin ja
muovien liimaamiseen. Ei rasvaisille muoveille
Tuotenro.
494237

(PP, PE). Erittäin joustava. Liimasauma on
kuivuttuaan väritön. Kestää erinomaisesti vettä,
rasvoja, öljyjä ja muita kotitalouskemikaaleja.
Asennusaika: n. 30 min
Kuivumisaika: n. 16-48 h

Pakkaus
28,4 g

ClearSeal
Kristallinkirkas liima/tiivistysmassa.
Liimaukseen ja tiivistykseen rakennuksissa, autoissa
ja veneissä Kristallinkirkas vaihtoehto värittömälle
silikonille. Korkealuokkainen 1-komponenttinen,
kutistumaton, kosteuskovettuva saumamassa/-liima
kohteisiin, joissa massalta vaaditaan erityisiä joustoja kovuusominaisuuksia.

Nahoittumisaika n. 10 min
Kuivumisaika: n. 2-3 mm / 24 h ja 10 mm / 7
vrk
Joustokyky saumoissa: n. 25%
Lujuus EN 13813: Shore A 40
Päällemaalattavuus: Kyllä
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön

59
Tuotenro.
494252

Pakkaus
40 ml

Marin & Teknik
M1-luokiteltu, saumauksiin ja tiivistyksiin
rakennuksissa, autoissa ja veneissä; peitelevyjen kiinnitys, putkiläpivientien tiivistys ja
tuuletusaukkojen asennus. Korkealuokkainen
1-komponenttinen, kutistumaton, kosteuskovettuva saumamassa/-liima kohteisiin, joissa
massalta vaaditaan erityisiä jousto- ja
kovuusominaisuuksia. Hyvä tarttuvuus
useimpiin materiaaleihin. Kestää suuria liikkeitä
(erittäin elastinen). Hyvä sään- ja merivedenkesto. Hyvä kemikaalinkesto. Helppo työstää

Tuotenro.
494024 / musta
494023 / valkoinen

myös alhaisissa lämpötiloissa. Saumapinta
voidaan hioa ja päälle maalata useimmilla
vesipohjaisilla maaleilla.
Nahoittumisaika: n. 20-40 min
Kuivumisaika: n. 2 - 3 mm / 24 h ja 10 mm / 7
vrk kuluttua
Joustokyky saumoissa: n. 25%
Lujuus EN 13813: Shore A 35-45
Päällemaalattavuus: Kyllä
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön

Pakkaus
40 ml
40 ml

Aqua Tät
Nopeasti kuivuva, väritön ja elastinen saumauspasta
PVC -lattian ja seinänpäällysteiden saumaukseen
märkätiloissa. AquaTät tiivistää mm. märkätilojen
putkiläpiviennit, kulmat ja reunat, joihin halutaan
vesitiiviit saumat Soveltuu myös käytettäväksi
autokorin saumoissa jne. Voidaan maalata, kokeile
aina ensin aineen sopivuutta maalatuille pinnoille.
Hyvä tartunta useimmille materiaaleille, jopa metalliin
ja lasiin. Hyvä veden- ja kemikaalinkesto.
Tuotenro.
494300

Nahoittumisaika: n. 5-10 min
Kuivumisaika: n. 1-3 vrk
Päällemaalattavuus: Kyllä, testattava ensin
Sisä/ulkokäyttöön: Sisä- ja ulkokäyttöön

Pakkaus
40 ml
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RX-Original
Casco RX Liima on liuotinpohjainen liima.
Erinomainen paperin, pahvin, puun ja nahan
liimaukseen. Liimapullossa on liimalevitin, jonka
avulla saadaan helposti oikea liimamäärä. Ei
rypistä paperia. Arkistointikelpoinen. Hyvä
veden- ja lämmönkesto.

Tuotenro.
494181

Asennusaika: n. 5 min
Käytettävissä: n. 10-30 min

Pakkaus
85 ml

RX-Aqua
Casco RX Aqua on vesipohjainen erikoisliima paperin,
pahvin ja valokuvien liimaamiseen. RX Aqua on
väritön ja hajuton liima, eikä se rypistä ohuttakaan
paperia. Liimapullossa on liimalevitin, jonka avulla
saadaan helposti oikea liimamäärä.

Tuotenro.
494122

Asennusaika: n. 5 min
Kuivumisaika: n. 30 min

Pakkaus
85 ml

Silikoni/Saniteettisilikoni
Hajuton, alkoksipohjainen, ilman kosteuden
vaikutuksesta kovettuva korkealuokkainen
1-komponenttinen saniteettisilikonimassa.
Märkätilojen liikuntasaumoihin ja tiivistykseen.
Kaakelilaatoitusten liikuntasaumoihin, lattia- ja
seinäpäällysteiden reunat ym. tiivistyksiin
kosteissa tiloissa.
Tuotenro.
494032 / musta
494033 / marmorinvalkoinen
494025 / valkoinen
494030 / väritön

Nahoittumisaika: n. 10-25 min
Kuivumisaika: n. 2mm / 24h
Joustokyky saumoissa: n. 25%
Lujuus EN 13813: Shore A 20
Sisä/ulkokäyttöön: Sisäkäyttöön
Päällemaalattavuus: Ei

Pakkaus
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

Silikoni 300 C°
Lämpöä kestävä, elastinen silikonimassa
kiinnitykseen ja tiivistämiseen kohteisiin, joissa
vaaditaan korkeaa lämmön kestoa, kuten mm.
uuniluukut ja tulisijojen luukkujen kehysten
tiivistäminen. Kestää hyvin painetta ja tärinää
ja on erittäin elastinen. Käyttökohteina voivat
olla mm. öljysäiliöt, ilmastointikojeet, kaapelikanavat, pumput, kompressorit, autot ja
veneet. Tarttuu hyvin lasiin, keraamisiin
Tuotenro.
494035

laattoihin, alumiiniin ja useimpiin maalityyppeihin. Kestää jatkuvaa lämpöä +250°C ja
tilapäistä lämpöä (15 min - 2 h) +300°C. Notkea
koostumus. Hyvä kemikaalien kesto mm. öljy,
vesi ja ruosteensuoja-aineet.
Nahoittumisaika: n. 10-25 min
Kuivumisaika: n. 2-3 mm / 24 h ja 10 mm / 7 vrk
Joustokyky saumoissa: n. 250%
Pakkaus
40 g
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Strong Epoxy Metal
Epoksipohjainen, kaksikomponenttinen erittäin
voimakas liima metallin, betonin, kivimateriaalien, erilaisten muovien ja puun liimaamiseen.
Metallien kuten esim. teräksen, raudan,
alumiiniin sekä kiven, betonin polyesterin,
bakeliitin ja puun liimaamiseen. Ei sovellu
rasvaisten muovien liimaamiseen. Liima on
Tuotenro.
494646

täyttävä ja päällemaalattavissa. Kosteudenkestävä (ei jatkuvaan vesirasitukseen). Hyvä
lämmönkesto, +100 °C. Kestää normaaleja
kotitalouskemikaaleja ja erityyppisiä liuotteita.
Asennusaika: n. 60 min
Kuivumisaika: n. 2-3 h
Lujuus EN 13813: n. 12 h
Pakkaus
2 x 12 ml

Strong Epoxy Professional
Epoksipohjainen, kaksikomponenttinen liima pitkällä
liimausajalla metallin, useiden muovien (ei rasvaisten
muovien), posliinin, betonin, lasin, kivimateriaalien
yms. liimaamiseen. Pitkä avoin aika. Kovettuu n. 24
tunnissa. Liima on täyttävä ja päällemaalattavissa.
Kosteudenkestävä (ei jatkuvaan vesirasitukseen).
Lämmönkesto + 70°C.

Tuotenro.
494617
494611

Pakkaus
2 x 100 ml
2 x 15 ml

Strong Epoxy Rapid
Erittäin voimakas ja nopeasti kovettuva
epoksiliima metallin, posliinin, keramiikan,
betonin, puun ja useimpien muovien (ei
rasvaisten muovien) liimaamiseen. Kovettuu n.
15 minuutissa. Liima on täyttävä ja päällemaalattavissa. Kosteudenkestävä (ei jatkuvaan
vesirasitukseen).
Tuotenro.
494642
494635
494639

Asennusaika: n. 5 min
Kuivumisaika: n. 10 min
Lujuus EN 13813: n. 16 h

Pakkaus
2 x 100 ml
2 x 12 ml
2 x 15 ml

Strong Epoxy SuperQuick
Erittäin voimakas ja erittäin nopeasti kovettuva
epoksiliima metallin, posliinin, keramiikan,
betonin, puun ja useimpien muovien (ei
rasvaisten muovien) liimaamiseen. Kovettuu n.
90 sekunnissa. Liima on täyttävä ja päällemaalattavissa. Kosteudenkestävä (ei jatkuvaan
vesirasitukseen). Lämmönkesto + 70°C.

Tuotenro.
494631

Asennusaika: n. 5 min
Kuivumisaika: n. 10 min
Lujuus EN 13813: n. 16 h

Pakkaus
2 x 12 ml
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SuperFix
Erittäin vahva SMP-polymeeripohjainen, elastinen
asennusliima, jolla on erinomainen tarttuvuus
useimpiin materiaaleihin kuten esim. puu, lastulevy,
kipsilevy, betoni, marmori, kaakeli, useat muovit (ei
PE, PP eikä muut rasvaiset muovit), lasi, metalli,
alumiini, peili jne. Voidaan käyttää sekä sisä- että
ulkotiloissa. Liimalla on hyvä alkutartunta, mikä
mahdollistaa useissa tapauksissa liimauksen ilman

Tuotenro.
494121

erillistä tuentaa. Kestää kuivuttuaan jopa 5000 kg /
m² massan. Ei kutistu. Liimasauma on täyttävä ja
elastinen. Pitkä käyttöikä. Erinomainen veden-,
lämmön-, pakkasen- ja kemikaalinkesto. Liuotinvapaa. Ei sisällä isosyanaatteja eikä liuotteita. Alhaisin
asennuslämpötila +5°C. Lämmönkesto: -30-+100°C.
Asennusaika: n. 20 min
Kuivumisaika: n. 3mm / 24 h

Pakkaus
40 ml

Tarramassa
Tarramassa monipuoliseen kiinnittämiseen
teippien ja nastojen sijaan. Tarramassalla
voidaan kiinnittää mainiosti esim. postikortit,
kartat, julisteet jne. seinäpinnoille. Voidaan
käyttää uudestaan ja uudestaan.

Tuotenro.
494233

Pakkaus
60 g

Tehoyleisliima
PU-kontaktiliima erinomaisella tarttuvuudella
useimmille materiaaleille. Tehoyleisliima liimaa
lähes kaikkia kotitalouksien materiaaleja kuten
puuta, posliinia, lasia, keramiikkaa, metallia,
korkkia, pehmeitä PVC-materiaaleja, jne. Ei sovellu
rasvaisille muoveille, kuten esim. polyeteeni ja

Tuotenro.
494113

polypropeeni, eikä polystyreenisolumuoville.
Kestävä ja voimakas liimasauma. Liimasauma on
lasinkirkas. Hyvä vedenkesto.

Pakkaus
40 ml

Tekstiililiima
Vedenkestävä tekstiililiima (kestää pesun aina
+60°C asti), liimasauma on kuivuttuaan
valkoinen. Casco Tekstiililiima on tarkoitettu
pääasiassa raskaille tekstiileille kuten farkut,
työvaatteet, teltat yms. Sopii puuvillalle, villalle,
pellavalle, akryyli/villa sekoitteelle, polyester/

Tuotenro.
494127

puuvilla sekoitteelle, nahalle yms. Voidaan
käyttää märkäliimauksessa sekä kontaktiliiman
tapaan. Ei kestä kemiallista pesua.
Asennusaika: n. 0-30 min

Pakkaus
40 ml

Universal Aqua vesiohenteinen yleisliima
Yleisliima puun, paperin, tekstiilin, nahan,
pehmeän muovin ja korkin liimaamiseen. Liimaa
edellä mainittuja materiaaleja myös lasia,
keramiikkaa, metallia ja muovia vasten.

Tuotenro.
494124

Asennusaika: Noin 10 min
Materiaalimenekki: 100 - 200 g/m² (puu)

Pakkaus
40 ml
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Kontaktiliima
LiquiSole
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Kontaktiliima

Kontaktiliima
LiquiSole
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Tehoyleisliima
Kontaktiliima
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Tehoyleisliima
ExpressGel
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Tehoyleisliima
RX Original

Tehoyleisliima
Kontaktiliima
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Kontaktilim
Tehoyleisliima
Strong Epoxy

Nahka

Tehoyleisliima
Strong Epoxy
SuperFix

RX Original

Tehoyleisliima

Strong Epoxy
SuperFix
ExpressLim

Universal Kraft
Strong Epoxy
SuperFix

RX Original

Tehoyleisliima

Fix-It
Strong Epoxy
SuperFix

Strong Epoxy
SuperFix
ExpressLim

Kontaktiliima
Fix-It
SuperFix

Kontaktiliima
Tehoyleisliima
Universal
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Strong Epoxy
ExpressLim

Universal
Aqua

Kontaktiliima
Universal
Aqua

Liquisole
Kontaktiliima
Strong Epoxy

Fix-It
Strong Epoxy
SuperFix

Tehoyleisliima
Fix-It

Fix-It
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Kontaktiliima

Fix-It
SuperFix
Tehoyleisliima

Strong Epoxy
ExpressGel
Fix-It

Strong Epoxy
Universal Aqua
Fix-It
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Universal
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Kontaktiliima
Universal
Aqua

ExpressLim
Kontaktiliima
Fix-It

Strong Epoxy
SuperFix
Cascol PU

Strong Epoxy
ExpressLim

Strong Epoxy
ExpressGel
SuperFix

Fix-It
Kontaktilim
SuperFix

Strong Epoxy
ExpressPipett
SuperFix

ExpressGlas
Strong Epoxy
Tehoyleisliima

Metalli

Universal Aqua

RX Original
RX Aqua

RX-lim

Tehoyleisliima

Tehoyleisliima

Universal Aqua

Universal Aqua

Tehoyleisliima

Tehoyleisliima

Universal Aqua
RX Original

Tehoyleisliima
Universal Aqua
Kuumaliima

Tehoyleisliima
Kuumaliima

Universal Aqua
RX Original

Universal Aqua
RX Original

Universal Aqua
RX Original

Kartonki/paperi

Korjaus- ja harrasteliimat - Valintataulukko

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original

RX Original

RX Original

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Aqua

RX Original

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

Valokuva

Strong Epoxy
Kontaktiliima
Fix-It

RX Original
RX Aqua

Universal Aqua

Tehoyleisliima
Strong Epoxy
SuperFix

Tehoyleisliima
Strong Epoxy
SuperFix

Universal Aqua
Tehoyleisliima
Kontaktiliima

Universal Aqua

Universal Aqua
Tehoyleisliima

Strong Epoxy
LiquiSole

SuperFix
Cascol PU
Strong Epoxy

Universal Aqua
Tehoyleisliima

Universal Aqua
Tehoyleisliima
SuperFix

Universal Aqua
Tehoyleisliima
SuperFix

Strong Epoxy
ExpressLim
SuperFix

Universal Aqua
Tehoyleisliima
SuperFix

Maalattu pinta

63

64

Puukitti
Täytä mahdolliset puukalusteissa olevat halkeamat ja kolot Puukitillä ennen pintakäsittelyä.

Cascol WoodFiller - puukitti
Cascol puukitti on korjausmassa puussa
olevien kolojen ja lohkeamien korjaukseen.
Sisäkäyttöön. Cascol puukitti on päällemaalattavissa, lakattavissa ja hiottavissa kuten puu.

Tuotenro.
494265 / mänty
494267 / tammi
494268 / teak

Asennusaika: n. 5 min
Kuivumisaika: n. 2-3 h

Pakkaus
40 ml
40 ml
40 ml
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Casco Ksyleeni
Puhdistus- ja pesuliuote kuivuneiden
dispersioliimajäämien ja –tahrojen poistoon. Testaa
tuotteen soveltuvuus puhdistettavalle pinnalle,
pienelle alueelle ennen puhdistusta.

Tuotenro.
514626

Pakkaus
450 ml

Casco Asetoni
Puhdistus- ja pesuliuote rasvaisten puulajien
esipyyhintään ennen liimausta
Myös muovi yms. pintojen puhdistukseen
ennen liimausta. Liuotinohenteisten liima- tai
maalitahrojen poistoon.

Tuotenro.
514487

Pakkaus
450 ml

Liimapesu
Puhdistusaine dispersio-, kontakti- ja hartsijäämien poistoon.
Voidaan sekoittaa pesuveteen.

Tuotenro.
493878

Pakkaus
1l
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Vähäiset päästöt paremman sisäilman puolesta
Ilma jota hengität, on viimeisin asia josta haluat olla huolissasi. Nykypäivänä
vähäiset päästömäärät ja pölyttömyys ovat mahdollista saavuttaa ilman
tuotteiden laadun heikkenemistä.
Päästöt ovat kemiallista materiaa joka
on haihtumisen yhteydessä päässyt
sisäilmaan. Korkeilla pitoisuuksilla ne
voivat muodostaa todellisen terveysriskin. Teemme paljon työtä varmistaaksemme matalat päästötasot ja
valikoimistamme löytyy EC1 ja M1
luokiteltuja (ks. tiedot alla)
kiinnitystuotteita suurimmalle osalle
lattiamateriaaleja
Luotettavat laboratoriot ovat testanneet liimamme tiukkojen laatustandardien mukaan:
EMICODE® – EC1 ja EC1PLUS
Laadunhallintajärjestelmä, jonka on

kehittänyt Saksalainen GEV – yhdistys,
valvoo päästöjä liittyen lattian asentamiseen ja käytettyihin liimoihin sekä
rakennusmateriaaleihin. EC1 ja EC1PLUS tarkoittaa matalapäästöisiä
materiaaleja, EC1 PLUS merkityissä
tuotteissa niitä on kaikista vähiten.
M1
Luokitusjärjestelmä jonka tehtävänä on
edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehitystä ja käyttöä. Järjestelmä keskittyy päästövaatimuksiin
erityisesti tuotteissa joita käytetään
arkiympäristössämme, kotona ja töissä,
kunnioittaen hyvää sisäilmanlaatua. M1
tarkoittaa vähäisiä päästöjä.

Pölysidotut tuotteet
Näiden tuotteiden valikoima kasvaa
koko ajan. Tänä päivänä tarjoamme jo
90% pölysidottuja tuotteita kiinnitykseen, saumaukseen ja tasoittamiseen.
Edut eivät rajoitu vain terveyteen,
pölyttömyys tarkoittaa myös vähemmän sotkua ja siivousta sekä vähemmän häiriötä asiakkaillesi työskentelyn
aikana. Tuotteiden laatu on yhtä korkea
kuin normaalissakin tuotteissa - ellei
jopa parempi.

Kerromme mielellämme
Tarvitsetko lisätietoja?
Verkkosivuiltamme löydät yksityiskohtaiset tiedot tuotteistamme, ohjeita
tuotteiden käyttöön sekä paljon muuta
hyödyllistä tietoa. Jos sinulla on
kysyttävää tuotteistamme - vaikka
turvallisuuteen tai käyttöön liittyen ota yhteyttä niin kerromme lisää.
www.casco.fi
1/2017

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Oy Sika Finland Ab
PL49, 02921 ESPOO
puh. 09 - 511 431
www.casco.fi
www.sika.fi

