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Lattiatasoitteet
Hyvä aloitus
Onnistuneen tuloksen aikaansaamiseksi on tärkeää
varmistaa, että pohjustus- ja tasoitustöissä eli täytössä on noudatettu kaikkia sovellettavia sääntöjä
ja säädöksiä. Sekä laatu- että ympäristönäkökulmien
vuoksi suosittelemme kaikkien vanhojen lattiapäällysteiden, liimajäämien ym. poistamista ennen tasoituksen
aloittamista.
Alustan laatu ja ominaisuudet sekä huoneen sisäilmaolosuhteet määrittävät sen, mitä tuotteita suosittelemme alustan pohjustukseen ja tasoitukseen.
Tuotteen valinta riippuu luonnollisesti myös huoneen
ja lattian käyttötarkoituksesta. Varmista, että alusta on
kiinteä, puhdas ja kuiva. Sammuta lattialämmitys vähintään päivän ajaksi ennen tasoitustyön aloittamista.
Tässä oppaassa suositellut ratkaisut ovat ensisijaisia
ehdotuksiamme.
Kiinteä
Tasoitettu tai pohjustettu lattia ei koskaan voi olla
vahvempi kuin sen alusta. Pinnan lujuuden tulee olla
vähintään 0,5 MPa. Jos olet epävarma pinnan laadusta,
suorita vetokoe (liimaa teräslaatta pintaan ja vedä se
irti vetokoelaitteella). Poista kaikki heikot kohdat alustasta esimerkiksi raaputtamalla, hiomalla, jyrsimällä,
hiekkapuhaltamalla tai särmätaltalla.

Kuiva
Tarkista alustan kosteuspitoisuus. Kun tehdään
tasoitusta/täyttöä sementtipohjaisella täyteaineella,
alustan suhteellinen kosteus (RH) ei saa olla yli 95
%. Kun tehdään tasoitusta kipsipohjaisilla täyteaineilla, suhteellinen kosteus (RH) saa olla enintään
85 %. Jos alustan kosteuspitoisuus on liian korkea,
joitain materiaaleja ei voida käyttää ilman etukäteen
tehtyä kosteussulkua tai kuivatusta. Saattaa myös
olla tarpeen valita täyteaine tai tasoite ulkokäyttöön
suunnattujen tuotteiden valikoimasta. Alustan, ilman
ja materiaalin lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C.
Pohjustukseen, tasoitukseen/täyttöön ja kovetukseen
paras lämpötila on +18–22 °C.
Kovettumisajat
Ilmankosteudella on pienempi vaikutus kovettuviin
tuotteisiin, kuten sementtipohjaisiin täyteaineisiin,
kuin kuivuviin, kuten kipsipohjaisiin tasoitteisiin.
Pakkauksessa ja pikaoppaassa ilmoitetut kovettumis-/
kuivumisajat koskevat lämpötilaa +20 °C ja suhteellista kosteutta (RH) 50 %. Kovettumis-/kuivumisajat ovat
pidemmät matalammissa lämpötiloissa ja kosteustason ollessa korkeampi. Vastaavasti kovettumis-/kuivumisajat ovat lyhyemmät korkeammissa lämpötiloissa ja kosteustason ollessa matalampi.

Puhdas
Puhdista huolellisesti! Käytä kuivapuhdistusmenetelmiä (imurointi, kuivamoppaus). Vältä voimakkaita
puhdistusaineita, jotka voivat imeytyä alustaan: tällä
voi olla negatiivinen vaikutus kiinnittymiseen.
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Puupalkit
Alusta tulee vahvistaa riittävän jäykkyyden aikaansaamiseksi ennen keraamisten tuotteiden asentamista
puupalkeille, (22 mm:n lastulevyt puupalkeille – cc
enint. 600 mm ja enint. 4 200 mm kehystukien välissä).
Vahvistaaksesi alustan tasoita se SCHÖNOX CLS-,
TX- tai Casco Floor Expert MXF -tasoitteella, 12–20
mm. Vahvistuksen voi tehdä myös vahvisteverkolla tai
liimaamalla kipsilevyä lattialevyihin – katso erillinen
työn kuvaus.
Joustavat ja epävakaat rakenteet
Monissa tapauksissa on mahdollista korjata heikko
rakenne, joustava alusta tai heikkopintainen rakenne
tasoittamalla APF:llä yhdessä Renotexin, lasikuituisen
vahvistusmaton, kanssa. APF on kuituvahvistettu erikoiskipsipohjainen tasoite, jolla on korkea puristuslujuus. Kipsipohjainen tasoite ei kutistu. Tämän ansiosta
kutistuminen tai vetojännitys eivät aiheuta halkeamisongelmia. Alustan heikkoudelle on kuitenkin rajoituk-

sia. Ota yhteyttä, niin sovimme tapaamisen teknisen
palvelumme kanssa.
Joustavat rakenteet
Jos lattiarakenne liikkuu, tasoite tulee vahvistaa Re-

notexilla ja kerrospaksuuden tulee olla vähintään 12
mm pinnan vakauden varmistamiseksi. Jos sinulla on
jotain kysyttävää, ota yhteyttä tekniseen palveluumme.
Pohjuste
Ennen tasoitusta/täyttöä alusta tulee pohjustaa:
· tartunnan parantamiseksi
· alustan imukyvyn rajoittamiseksi
· ilman poispääsyn ehkäisemiseksi alustasta,
sillä tämä aiheuttaa kuplien muodostumista
· toisin sanoen: pohjuste ei vahvista alustaa
Levitä pohjuste tasaisesti alustalle harjalla. Pidä huolta siitä, ettei muodostu lätäköitä. Alustasta riippuen
käytä VD-, KH-, VD Fix- tai VD Super -pohjustetta.
Sekoitussuhteet
Sekoitussuhteet riippuvat alustan pinnan tyypistä
ja pohjusteen käyttötarkoituksesta (lisätietoja löytyy eri
alustoja käsittelevistä osioista). On tärkeää noudattaa ilmoitettuja sekoitussuhteita. Jos sekoitat eri
määrän vettä kuin pakkauksessa tai tuotetiedoissa
on ilmoitettu, riskinä on, ettei pohjuste toimi tarkoitetulla tavalla.
Kuivumisajat
Normaaleissa olosuhteissa tasoitus/täyttö voidaan
suorittaa 30 min -2 tuntia pohjustuksen jälkeen. Kun
pohjusteen on tarkoitus toimia kosteussulkuna, sen
tulee antaa kuivua täysin (24 tuntia) ennen tasoitusta.
Kuitenkaan ei tule odottaa yli 36 tuntia, koska tämä
voi johtaa siihen, että pohjusteesta tulee liian kova ja
pinnalle kerääntyy pölyä.
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Bitumi-modifioitu sementti,
valuasfaltti, asfalttiliima

Betoni

Renotex
yhdistettynä Tasoite
APF:n kanssa

Tasoite

Pohjuste

Betoni

Betoni

Pohjuste

Valuasfaltti

Suosittelemme:
Sekoitus

Suosittelemme:
Kerros

Päällystettävissä

Pohjuste
1:5 veden kanssa
VD/SCHÖNOX KH (imukyvyn
rajoittaminen)

0,5–4 tuntia

veden kanssa
VD/SCHÖNOX KH 1:3
(tartunnan parantaminen)

0,5–4 tuntia

Tasoite

Kerros

Päällystettävissä

VD/SCHÖNOX KH 1:3 veden kanssa

24 tunnin kuluttua

Tasoite
AST

15 kg / 3,8 l vettä

1-5 mm

n. 3 tunnin kuluttua

Itsesiliävä tasoite

FIN

15 kg / 4,5 l vettä

1-5 mm,
paikallisesti
20 mm

n. 3 tunnin kuluttua

EF

15 kg / 3,6 l vettä,
25 kg / 6,0 l vettä,

1-20 mm

n. 2 tunnin kuluttua

25 kg / 4–4,5 l vettä

AP
(valuasfaltille ja
asfalttiliimalle)

25 kg / 6,0 l vettä

1-30 mm

noin 3 mm/vrk

APF

25 kg / 5,5 l vettä

3–30 mm

noin 3 mm/vrk

Joustavat ja epävakaat rakenteet. Lue lisää sivulta 8.

Itsesiliävä tasoite/valitse kerrospaksuuden mukaan (s.18-19), esim:
SCHÖNOX TX

Sekoitus

Pohjuste

3–40 mm

APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vettä

3–30 mm

noin 3 mm/vrk

ADE

25 kg / 4,5 l vettä

3-60 mm

n. 24 h kuluttua
(5 mm)

1–5 vrk kuluttua

MXF

25 kg / 4,5 l vettä

3–40 mm

1–5 vrk kuluttua

ZM Rapid

25 kg / noin
5,75 – 6,0 l vettä

1–10 mm

n. 1,5–2 tunnin
kuluttua

SP-X

25 kg / 6,5 l vettä

0,5–25 mm

24 tunnin kuluttua

Huomioon otettavia seikkoja:
• HUOM! Pohjusteen ei tarvitse olla täysin kuiva ennen tasoitusta.
• Poista pinnasta heikot kohdat ja sementtijäämät mekaanisesti.
• Käytä SCHÖNOX TX:ää lattialämmityskaapeleiden yhteydessä ja ulkotiloissa
(tutustu tuoteselosteisiin ja kiinnitä erityistä huomiota valmistelu- ja
kovettumisaikoihin).
• Käytä SP-X:ää, kun pinta tulee päällystää pian.
• Tarkista, että pinta on kiinteä (yli 0,5 MPa) ja että RH on enintään 95 %.

Materiaalimenekki: sivut 18-19. Lisätietoja: www.casco.fi ja www.schonox.fi

Huomioon otettavia seikkoja:
• Asfalttipohjaiset päällysteet tarttuvat yleensä hyvin alustaan, mutta
elastisuutensa vuoksi ne ovat alttiita kutistumiselle.AP, APF ja AST ovat
kipsipohjaisia tasoitteita, joiden puristuslujuus on korkea. Kipsipohjaiset
tuotteet eivät kutistu, joten kutistuminen tai vetojännitys eivät aiheuta
halkeamisongelmia.
• Tasoitusta ei tule tehdä tieasfaltille.

Lattiatasoitteet > Betoni | Bitumi-modifioitu 11

Kipsipohjaiset tasoitteet
ja anhydriitti

Keraaminen materiaali, luonnonkivi
ja marmori

Tasoite

Tasoite

Kipsi/anhydriitti

Pohjuste

Suosittelemme:
Sekoitus

Pohjuste

Suosittelemme
Kerros

Päällystettävissä

Pohjuste

Sekoitus

Kerros

Päällystettävissä

Pohjuste

1:1 veden kanssa
VD/SCHÖNOX KH (imukyvyn
rajoittaminen)

vähintään 24 tuntia

Pohjusteen tulee olla täysin kuiva ennen tasoitusta.

VD Super

15 kg / 3,8 l vettä

1-5 mm

0,5–3 tunnin
kuluttua.

Valmiiksi sekoitettu.

Tasoite

Tasoite
AST

Keraaminen

n. 12 tunnin
kuluttua

Itsesiliävä kipsipohjainen tasoite
AP

25 kg / 6,0 l vettä

1-30 mm

n. 3 mm/vrk

APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vettä

8–15 mm

n. 3 mm/päivä

XA

25 kg / 6,0 l vettä

1-10 mm

n. 48 h (3 mm)

XAF

25 kg / 6,0 l vettä

1-10 mm

n. 48 h (3 mm)

ADE

25 kg / 4,5 l vettä

3-60 mm

n. 24 h kuluttua
(5 mm)

Huomioon otettavia seikkoja:
• Varmista, että pinta on riittävän kiinteä, huolellisesti puhdistettu eikä siinä
ole pölyä tai muita epäpuhtauksia.
• Varmista pohjusteen kiinnittyminen alustaan tekemällä raaputustesti.
Yleensä anhydriitin poistaminen on tarpeen heikon kiinteyden ja heikon
alustaan kiinnittymisen johdosta.
Materiaalimenekki: sivut 18-19. Lisätietoja: www.casco.fi ja www.schonox.fi

FIN

15 kg / 4,5 l vettä

1-5 mm
Paikallisesti
20 mm

n. 3 tunnin kuluttua

EF

15 kg / 3,6 l vettä tai
25 kg / 6,0 l vettä

1-20 mm

n. 2 tunnin kuluttua

Itsesiliävä tasoite/valitse kerrospaksuuden mukaan (s.18-19), esim:
SCHÖNOX TX

25 kg / 4,0–4,5 l vettä 3–40 mm

1–5 vrk

MXF

25 kg / 4,5 l vettä

3–40 mm

1–5 vrk

SP-X/SuperPlan

25 kg / 6,5 l vettä

0,5–25 mm

n. 24 tunnin kuluttua

Huomioon otettavia seikkoja:
• Varmista, että keraaminen lattiapäällyste on kiinteä ja tiukasti kiinni
alustassa. Poista osittain tai kokonaan irralliset laatat.
• Puhdista aina pinta poistaaksesi epäpuhtaudet, kuten vanha lakka, vaha ja
saippua. Parhain ja yksinkertaisin tapa on käyttää märkäpuhdistusta ja
hapanta puhdistusainetta. Poista laattaöljy emäksisellä puhdistusaineella. Mitä
tahansa puhdistusainetta käytät, huuhtele jäämät aina pois puhtaalla vedellä.
• Pohjusta VD Superilla. Varmista, että pohjuste kiinnittyy tiukasti
alustaan. Maalaa, harjaa tai telaa VD Super pinnalle. Älä anna lätäköiden
muodostua. Odota, kunnes koko pinta on kuivunut ennen kuin aloitat prosessin
seuraavan vaiheen.
• Tasoita SCHÖNOX TX:llä tai MXF:llä (lattialämmitysratkaisut), SP-X:llä, kun
tarvitaan erityisen hyviä siliävyysominaisuuksia ohuissa kerroksissa (jopa 25
mm).
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Liimajäämät ja sulfiittialusta

Kevytbetoni ja kaasubetoni

Tasoite

Pohjuste

Tasoite
Liimajäämä

Kevytbetoni
Pohjuste

Suosittelemme:
Sekoitus

Suosittelemme:
Kerros

Päällystettävissä

Pohjuste
VD/SCHÖNOX KH 1:3 veden kanssa

24 tunnin kuluttua

Tasoite
AST

Sekoitus

Kerros

Päällystettävissä

Pohjuste
VD/SCHÖNOX KH 1:3 veden kanssa

24 tunnin kuluttua

Tasoite
15 kg / 3,8 l vettä

1-5 mm,
paikallisesti
20 mm

AST
n. 3 tunnin kuluttua

15 kg / 3,8 l vettä

1–5 mm

n. 3 tunnin kuluttua

Itsesiliävä kipsipohjainen tasoite

Itsesiliävä tasoite

AP

25 kg / 6,0 l vettä

1-30 mm

n. 3 mm/vrk

AP

APF

25 kg / 5,5 l vettä

3–15 mm

n. 3 mm/vrk

25 kg / 6,0 l vettä

1-30 mm

n.3 mm/vrk

Joustavat ja epävakaat rakenteet. Lue lisää sivulta 8.

Joustavat ja epävakaat rakenteet. Lue lisää sivulta 8.
APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vettä
(APF vahvistettuna
Renotexilla)

3–15 mm

APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vettä

8–15 mm

n. 3 mm/vrk

noin 3 mm/ päivä

XA

25 kg / 6,0 l vettä

1-10 mm

n. 48 h (3 mm)

25 kg / 6,0 l vettä

1-10 mm

n. 48 h (3 mm)

25 kg / 4,5 l vettä

3-60 mm

n. 24 h kuluttua
(5 mm)

XA

25 kg / 6,0 l vettä

1-10 mm

n. 48 h (3 mm)

XAF

XAF

25 kg / 6,0 l vettä

1-10 mm

n. 48 h (3 mm)

ADE

ADE

25 kg / 4,5 l vettä

3-60 mm

n. 24 h kuluttua
(5 mm)

Huomioon otettavia seikkoja:
• Poista liimajäämät mahdollisimman huolellisesti ennen pohjustusta ja
tasoitusta/täyttöä. Tasoitukseen suosittelemme vain kipsipohjaisia tasoitteita,
kuten AP:tä ja APF:ää, sillä ne eivät aiheuta kutistumisongelmia tai liimajäämien
halkeamista. Liimajäämien poistaminen jyrsimällä on aina varmin vaihtoehto.
• Jos liimajäämiä liukenee pohjustuksen aikana, jäämät tulee poistaa
täydellisesti.
• Koska AP, APF, AST, XA ja XAF -laasteilla on kaikilla neutraali pH-arvo, ei
esiinny esimerkiksi vanhojen liimakerrosten emästen erottumisen riskiä.
Materiaalimenekki: sivut 18-19. Lisätietoja: www.casco.fi ja www.schonox.fi

Huomioon otettavia seikkoja:
• Kevytbetoni ja kaasubetoni ovat alustoja, joiden pinta on suhteellisen
heikko. Tartunnan varmistamiseksi varmista, että olet poistanut kaikki
irralliset materiaalit ennen pohjustusta ja tasoitusta/täyttöä.
• Levitä kaksi kerrosta pohjustetta 24 tunnin väliajoin, jos alusta/kaasubetoni
on erittäin imukykyinen.
• Kevytbetonista ja kaasubetonista valmistetut alustat ovat alttiita
kutistumiselle. AP, APF ja AST ovat erikoiskipsipohjaisia täyteaineita, joiden
puristuslujuus on korkea. Kipsipohjainen täyteaine ei kutistu, joten
kutistuminen ja vetojännitys eivät aiheuta halkeamisongelmia.
• Tarkista, että alustan suhteellinen kosteus (RH) on alle 85 %.
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Maalatut pinnat (epoksipinnoitteet ja
-yhdisteet)

Puu- ja lankkulattiat, kuitu- ja
kipsilevy kuivissa tiloissa

Pohjuste
Tasoite

Tasoite
Lämpöprofiili
Renotex

Tiiviste
Pohjuste

Epoksipinnoite
Poikkipalkit

Betoni
Levyt

Suosittelemme:
Sekoitus

Suosittelemme:
Kerros

Päällystettävissä

Pohjuste
VD Super

Sekoitus

Kerros

Päällystettävissä

Pohjuste
0,5–3 tunnin
kuluttua

Valmiiksi sekoitettu

Tasoite

VD/SCHÖNOX KH 1:1 veden kanssa

Renotex

FIN

15 kg / 4,5 l vettä

1-5 mm,
paikallisesti
20 mm

EF

15 kg / 3,6 l vettä tai
25 kg / 6 l vettä

1-20 mm

n. 3 tunnin kuluttua

n. 2 tunnin kuluttua

Itsesiliävä tasoite/valitse kerrospaksuuden mukaan (s.18-19), esim:
SCHÖNOX TX

25 kg / 4–4,5 l vettä

3–40 mm

1–5 vrk kuluttua

MXF

25 kg / 4,5 l vettä

3–40 mm

1–5 vrk kuluttua

ZM Rapid

25 kg / 5,75–6,0 l vettä 1–10 mm

n. 1,5–2 tunnin
kuluttua.

SP-X

25 kg / 6,5 l vettä

n. 24 tunnin kuluttua.

0,5–25 mm

24 tunnin kuluttua

Vahvisteverkko
Vahvistusmatto heikkojen alustojen vahvistamiseen.

Itsesiliävä tasoite
SCHÖNOX TX

MXF

25 kg / 4–4,5 l vettä
(Enintään 10 m2 lastulevyllä)

25 kg / 4,5 l vettä
(Enintään 10 m2 lastulevyllä)

1–5 vrk kuluttua

alkaen 12 mm
lastulevyllä

1–5 vrk kuluttua

10–15 mm
puulla ja lastunoin 3 mm/ vrk
levyllä, 3–30 mm
kipsilevyllä.

APF

Joustavat ja epävakaat rakenteet. Lue lisää sivulta 8.
APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vettä

alkaen 12 mm
lastulevyllä

25 kg / 5,5 l vettä

8–15 mm

noin 3 mm/ päivä.

Huomioon otettavia seikkoja:
• Varmista, että lattiaväri/yhdiste on tiukasti kiinni alustassaan.
Täyteaine ei koskaan tartu tiukemmin alustaan kuin väri/yhdiste, riippumatta
siitä, miten hyvä pohjuste on.
• Käytä SCHÖNOX TX:ää tai MXF:ää lattialämmityskaapeleiden yhteydessä.
• Yleisesti ottaen lattiamaali/-yhdiste on kova ja tiivis, joten suosittelemme
aina pohjustusta VD Superilla.

Huomioon otettavia seikkoja:
• Pohjusteella on kaksi tärkeää tehtävää: se auttaa varmistamaan tartunnan
ja estää alustaa imemästä vettä tasoitteesta.
• Anna pohjusteen kuivua vähintään 24 tuntia ennen puupohjaisten alustojen
tasoitusta/täyttöä.
• Käytä APF:n sekoittamiseen aina puhdasta ämpäriä, jossa ei ole
sementtijäämiä.
• Kiinnitä kaikki löysät laudat, paneelit ym. huolellisesti paikoilleen.
• Tiivistä kaikki halkeamat ym. ennen tasoitusta. Käytä tiivistykseen
tiivistysprofiileja, lämpöprofiileja tai saumatäytettä. Valmiiksi sekoitettu
tasoite on erittäin nestemäinen.

Materiaalimenekki: sivut 18-19. Lisätietoja: www.casco.fi ja www.schonox.fi
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Materiaalimenekki
Itsesiliävä tasoite
ZM

ZM
Rapid

Tasoite
SP-X

SCHÖNOX

TX

MXF

DSP

ADE

AP

APF

XA

XAF

EF

Menekki
Kerros
mm

FIN

ZZ

AST

1,3 kg/
mm/m2

1,1 kg/
mm/m2

1,3 kg/
mm/m2

Menekki

1,1 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

2

2,2

3

3

3

3,3

4,5

4,5

5,4

5,4

4

4,4

6

6

7,2

7,2

5

5,5

1,8 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

3

7,2

1,5 kg/ 1,5 kg/
mm/m2 mm/m2

Kerros 1,6 kg/
mm
mm/m2

3

3

2

3,2

2,6

2,2

2,6

5,4

4,5

4,5

4,5

4,5

3

4,8

3,9

3,3

3,9

7,2

6

6

6

6

4

6,4

5,2

4,4

5,2

6,5

5,5

6,5

7,5

7,5

9

9

9

9

7,5

7,5

7,5

7,5

5

8

6

9

9

10,8

10,8

10,8

10,8

9

9

9

9

6

9,6

7

10,5

10,5

12,6

12,6

12,6

12,6

10,5

10,5

10,5

10,5

7

11,2

8

12

12

14,4

14,4

14,4

14,4

12

12

12

12

8

12,8

9

13,5

13,5

16,2

16,2

16,2

16,2

13,5

13,5

13,5

13,5

9

14,4

10

15

15

18

18

18

18

15

15

15

15

10

16

11

16,5

19,8

19,8

19,8

19,8

16,5

16,5

16,5

16,5

11

17,6

12

18

21,6

21,6

21,6

21,6

18

18

18

18

12

19,2

13

19,5

23,4

23,4

23,4

23,4

19,5

19,5

19,5

19,5

13

20,8

14

21

25,2

25,2

25,2

25,2

21

21

21

21

14

22,4

15

22,5

27

27

27

27

22,5

22,5

22,5

22,5

15

24

20

30

36

36

36

30

30

30

20

32

25

37,5

45

45

45

37,5

37,5

37,5

25

30

54

54

54

45

45

45

30

40

72

72

72

40

50

90

50

60

108

60
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Sekoitussuhteet

Sekoitussuhteet, pohjuste
Syy
pohjustukseen

Tuote
ja määrä

Veden määrä

Imukyvyn vähentäminen

VD/KH 1 kg

5 litraa

Tartunnan parantaminen

VD/KH 1 kg

3 litraa

Kosteussulku*
alustalle (esim. kipsi)

VD/KH 1 kg

1 litra

Kiinnittyminen tiiviille alustoille ja epoksille

VD Super/SHP Ei ohenneta

* Pohjustus auttaa estämään imeytymistä.

Sekoitussuhteet, tartuntamassakerros
Tuote

Jauhe, kg

Vesi, litraa

VD/KH, kg

SCHÖNOX
TX

25

6

2

MXF

25

6

2

SCHÖNOX
SEB Plus

25

1,5

1,5

SEZ Plus

25

1,5

1,5

Casco Floor Expert VD pohjusteen sijaan voidaan käyttää myös:
- Casco pohjuste
- SCHÖNOX KH -pohjuste
Casco Floor Expert VD Super pohjusteen sijaan voidaan käyttää myös:
- SCHÖNOX SHP -pohjustetta
- Casco SuperPrimer
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Flow

Flow
Kun valitset itsesiliävän tasoitteen, sinun tulee pohtia
seuraavia seikkoja: Minkä kerrospaksuuden haluat?
Milloin haluat päällystää sen päällysmateriaalilla?
Casco Floor Expert helpottaa päätöstäsi:
Tarjoamme ammattilaistason tasoitteita erilaisiin
käyttötarkoituksiin ja erilaisilla kuivumisajoilla –
ohutkerrostasoituksiin, kallistusten oikaisuun märkätiloissa ja tasoituksiin paksuina kerroksina. Korkealaatuiset FLOW-tuotteemme ovat valmiita peitettäviksi
90 minuutin – noin 5 päivän kuluttua. Kerrospaksuus vaihtelee välillä 0,5–40 mm, mikä tuo joustavuutta päivittäiseen työskentelyyn.
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SP-X / SuperPlan

ZM
Vähäpölyinen, erittäin
itsesiliävä, hienotasoitukseen

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

SP-X / SuperPlan on vähäpölyinen,
sementtipohjainen, itsesiliävä tasoite.
Sekoitettaessa muodostuvan pölyn määrää
on vähennetty 90 %, mikä tekee tuotteesta
ihanteellisen tiloihin, joissa viereisiä alueita ei
voida peittää/eristää – esimerkiksi, kun
saneerataan ostoskeskuksia tai sairaaloita.
SP-X :llä/ SuperPlanilla on erinomaiset
itsesiliävyysominaisuudet ja niitä suositellaan
päällystettäville lattioille. Sisäkäyttöön.
Suurempi paineenkesto ja jäykkyys, mikä
tekee tuotteesta ihanteellisen julkisiin tiloihin.

Kerrospaksuus: 1–10 mm
Käveltävissä: n. 2 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(5 mm)

ZM Rapid

Flow

Kerrospaksuus: 0,5–25 mm
Käveltävissä: n. 3 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(10 mm)

DSP
Itsesiliävä tasoite
nopeasti päällystettävissä
ZM Rapid on erittäin nopeasti asettuva,
itsesiliävä tasoite, joka on valmis
päällystettäväksi vain 1,5–2 tunnin kuluttua
useimmilla pintatyypeillä. Soveltuu
ihanteellisesti lattialämmitysjärjestelmiin,
korkean puristuslujuuden ja erinomaisen
valuvuuden ansiosta. Sopii myös
pumpattavaksi. Sisäkäyttöön. Erittäin kova
ja kestävä.
Kerrospaksuus: 1–10 mm
Käveltävissä: noin 1–1,5 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: noin 1–2 tunnin kuluttua

Tasoite, joka ei edellytä
päällystystä
DSP on betonilattioille tarkoitettu tasoite,
joka ei vaadi päällystystä. Sisä- ja
ulkokäyttöön. Suositellaan lattioille, joihin
kohdistuu normaali kuormitus, esim. kaupat,
teollisuustilat, varastot, tuotantohallit,
autotallit, kellarit ja parvekkeet. Tulee
pinnoittaa käytettäessä pinnoilla, joihin
kohdistuu raskas kuormitus ja kun tarvitaan
siistiä ja tasaista viimeistelyä. Erittäin korkea
paineenkesto ja jäykkyys. Vedenkestävä.
Kerrospaksuus: 4–15 mm
Käveltävissä: n. 3 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(5 mm)
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SCHÖNOX TX
Itsesiliävä, vähäpölyinen
sementtipohjainen
erikoistasoite
Soveltuu lattialämmityksen ja jatkuvan
vesikuormituksen rakenteisiin sisä- ja
ulkotiloissa. Pumpattavissa. Kaseiiniton,
Pyörätuolinkestävä. Käyttökohteina mm.
koulut, sairaalat, huoneistot. Sisä- ja
ulkokäyttöön.

Flow

Kerrospaksuus: 3-40 mm
Käveltävissä: n. 3 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(10 mm)

MXF
Kuituvahvistettu itsesiliävä tasoite
Kuituvahvistus vähentää kuivumisesta
aiheutuvien kutistumahalkeamien syntyä.
Voidaan käyttää sisä- ja ulkotilojen
lattiapinnoilla ennen päällystämistä, myös
märkätiloissa sekä lattialämmityskohteissa.
Soveltuu myös kaatotasoituksille.
Kerrospaksuus: 3-40 mm
Käveltävissä: n. 3 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(10 mm)
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AP

APF
Korkealaatuinen
kipsipohjainen tasoite

Kuituvahvistettu, kipsipohjainen
tasoite

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.

APF on kuituvahvistettu, 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 3 mm/päivä, riippuen
lämpötilasta, ilmankosteudesta ja huoneen
ilmanvaihdosta. Todellinen kuivumisaika
riippuu lähinnä kerrospaksuudesta ja
ulkoisista ympäristöolosuhteista.

Kerrospaksuus: 1–30 mm
Käveltävissä: n. 2 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(5 mm)

Flow

XA

Kerrospaksuus: 3–30 mm
Käveltävissä: n. 2 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(5 mm)

XAF
Kipsipohjainen,
itsesiliävä tasoite

Kipsipohjainen, kuitupitoinen,
itsesiliävä tasoite

XA on kipsipohjainen 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, ilmankosteudestaja
huoneen ilmanvaihdosta.

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

Kerrospaksuus: 1–10 mm
Käveltävissä: n. 3 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 48 tunnin kuluttua
(3 mm)

Kerrospaksuus: 1–10 mm
Käveltävissä: n. 3 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 48 tunnin kuluttua
(3 mm)
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Hand

Hand
Kun tarvitset joustavan tasoitteen korjauksiin tai koko
lattiapinnan tasoitukseen lyhyellä päällystysajalla,
Casco Floor Expert on ensisijainen valintasi. HANDtuotteemme ovat ammattilaistason ratkaisu erilaisiin
käyttötarkoituksiin ja eri kuivumisajoilla. Ne ovat valmiita
päällystettäviksi noin 30 minuutin – 16 tunnin kuluttua,
ja kerrospaksuus vaihtelee välillä 0,5–20 mm.
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FIN

EF
Nopeasti kuivuva,
joustava tasoite

FIN on vähäpölyinen, nopeasti
kuivuva, käsin levitettävä tasoite
sisäkäyttöön. Pohjustusvapaa ja
taloudellinen (alhainen materiaalimenekki). Joustava koostumus tekee
tuotteen levittämisestä siistin ja
tasaisen lopputuloksen aikaansaamisesta helppoa. FIN voidaan levittää 5
mm:n kerrospaksuuteen asti ja
paikallisesti jopa 20 mm paksuiksi
kerroksiksi.

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

Kerrospaksuus: 1–5 mm
Käveltävissä: n. 1 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 3 tunnin kuluttua

Kerrospaksuus: 0-20 mm
Käveltävissä: n. 1 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 2 tunnin kuluttua

ZZ

Hand

Pohjustusvapaa,
joustava tasoite

AST
Valkoinen, erittäin
nopeasti kovettuva ja
joustava tasoite
ZZ on valkoinen, erittäin nopeasti
kovettuva, käsin levitettävä täyteaine
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 että tasoitteen väri näkyy läpi, kun
käytetään kevyitä pintamateriaaleja.
Pohjustusvapaa ja joustava.
Kerrospaksuus: 0–5 mm
Käveltävissä: n. 20 minuutin kuluttua
Päällystettävissä: n. 30 minuutin kuluttua

Kipsipohjainen,
joustava tasoite
AST on vähäpölyinen,
kipsipohjainen
ja pohjustusvapaa. Käytetään koko
lattiapinnan tasoitukseen ja korjauksiin.
Sementti-, kipsi- ja puupohjaisille
alustoille. Erinomainen käytettäessä
yhdessä kipsipohjaisten Casco Floor
Expert -tasoitteiden kanssa. Tekee
kipsipohjaisten lattioiden viimeistelystä
nopeaa. Siisti lopputulos ja vähäinen
kutistuminen.
Kerrospaksuus: 1–5 mm
Käveltävissä: n. 1 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 12 tunnin kuluttua
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Base

Base

Casco Floor Expert -tasoitteet ovat ammattilaistason
ratkaisu kiinteiden sisätilapintojen tasoitukseen,
korjaukseen ja täyttämiseen. Tasoitteet kestävät
korkeaa kuormitusta, minkä ansiosta ne soveltuvat
täydellisesti sekä kiinteille että kelluville rakenteille.
BASE-tuotteemme ovat valmiita peitettäviksi noin
24 tunnin kuluttua; kerrospaksuus vaihtelee välillä
3–80 mm.
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SEZ PLUS
Nopeasti asettuva tasoite
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.

Base

Kerrospaksuus: 10–80 mm
Käveltävissä: n. 6 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua

ADE
Kipsipohjainen,
itsesiliävä tasoite
ADE on itsesiliävä, kipsipohjainen tasoite, joka on erityisesti tarkoitettu
heikohkoille alustoille, kuten asfaltille ja
anhydriitille. ADE:llä on erinomaiset
itsesiliävyysominaisuudet ja tuotetta
käytetään sisätilojen lattioille, jotka on
myöhemmin tarkoitus päällystää.
Kerrospaksuus: 3–60 mm
Käveltävissä: n. 4 tunnin kuluttua
Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua
(5 mm)
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Pohjusteet ja tarvikkeet

Pohjusteet,
tarvikkeet
Alustan pohjustuksen tarkoituksena on parantaa
tartuntaa, rajoittaa alustan imukykyä ja estää
kuplien muodostumista tasoitteille.
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VD Fix

Vesi- ja dispersiopohjainen pohjuste

Käyttövalmis, liuotteeton,
synteettinen hartsidispersiopohjuste

VD on vesipohjainen pohjuste,
jota käytetään alustalla ennen
itsesiliävien Casco Floor Expert
-tasoitteiden, muiden tasoitteiden ja
liimojen levittämistä märkätiloissa/
tiivistyksissä. Parantaa tartuntaa,
pienentää alustan imukykyä, kosteussulkuna kipsi- ja puupitoisille alustoille ennen
pintakäsittelyä sementtipohjaisilla tuotteilla.
Voidaan käyttää myös Casco Pohjustetta tai
SCHÖNOX KH -pohjustetta.

VD Fix on erityisen tehokas suojaamaan
tasoitetta kosteudelta levitysvaiheessa
kuivumisajan ollessa lyhyt. Myös imukyvyn
vähentämiseen ja tasoitteen tartunnan
parantamiseen. Vain sisäkäyttöön.
Materiaalimenekki, tiiviste:
noin 7–10 m2 / kg
Kuivumisaika: 10 minuuttia – 1 tunti

Materiaalimenekki, tiiviste: noin 5 m2 / kg
Kuivumisaika: 10 minuuttia – 4 tuntia

VD Super / SCHÖNOX SHP

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

Vesipohjainen, käyttövalmis erikoispohjuste
VD Super on pohjuste sileille, tiiviille, tasaisille ja imemättömille alustoille
ennen Casco Floor Expert -tasoitteiden, täyteaineiden ja liimojen
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. Voidaan käyttää myös SCHÖNOX SHP-pohjustetta.
Menekki: noin 10m²/kg
Kuivumisaika: noin 0,5-2 tuntia
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Pohjusteet ja tarvikkeet

VD / SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste

Liimat

Liimat 43

Lattialiimat
Alusta
Liimauksen tulos riippuu alustan suhteellisesta
kosteudesta ja siitä, miten imukykyinen alusta on.
Suosittelemme alustan tasoitusta/täyttöä ennen
liimausta betoniin.
Imevät alustat
· Betonilattia
· Kipsilaatat
· Lastulevyt
· Vaneri
· Sementtipohjaiset täyteaineet ja tasoitteet
· Kipsipohjaiset tasoitteet
· Anhydriittipohjaiset tasoitteet
Imemättömät alustat
· Maalatut lattiat
· Metallilattiat
· Kovat lattiat
Lämmitetyt lattiat
Kaikki Casco-liimat soveltuvat lattialämmityslattioille.
Huolehdi siitä, että lattialämmityskaapelit on kytketty
pois päältä 24 tuntia ennen työn aloitusta. Odota
liimauksen jälkeen vähintään seitsemän päivää, ennen
kuin kytket lämmön takaisin päälle. Sen jälkeen lisää
lämpötilaa vähitellen. Vesikiertoisen lattialämmityksen
yhteydessä laske lämpötilaa hieman juuri ennen työn
aloitusta ja työn ajaksi. Muutaman päivän kuluttua on
turvallista palata normaalilämpötilaan. Vesikiertoinen
lattialämmitys tarjoaa tasaisen lämpötilan, joten se

ei vaikuta liiman kovettumiseen samalla tavoin kuin
lattialämmityskaapeleiden tapauksessa, sillä niitä
säädellään termostaatilla ja lämmön tarjonta on epätasaista (on/off).

Sää/ilmasto
Ennen tuotteen valitsemista ja työn aloittamista tarkista sääolosuhteet ja huomioi huoneelle tulevaisuudessa kohdistuvat vaatimukset. Mattojen liimaukseen suosittelemme lämpötilaa +18–22°C ja suhteellista ilmankosteutta (RH) 25–70 %.
Sään aiheuttamat seuraukset
Tuotteiden mukana tulevat käyttöohjeet koskevat
"normaaleja sääolosuhteita", jotka itse asiassa vallitsevat vain muutamana viikkona vuodessa. Sen vuoksi
tulee ottaa huomioon todellinen lämpötila ja suhteellinen kosteus, sekä sisä- että ulkotiloissa, kun levitetään
liimaa. Sääolosuhteet voivat myös olla niin huonot,
että työn suorittaminen on mahdotonta. On olemassa vähintään viisi säätyyppiä, jotka vaikuttavat
tuotteisiimme:
1. Korkea lämpötila / korkea ilmankosteus
Korkeampi lämpötila kuin +25–30°C ilmankosteuden
ollessa yli 70 %. Tämäntyyppistä säätä esiintyy matalapainealueilla kesän aikana; olosuhteet voivat esiintyä
sisätiloissa syksyllä uudisrakennuskohteissa, joissa on
korkea kosteus- ja lämpösäteilytaso. Tällaisista
olosuhteista on merkkinä huurustuminen ikkunan
sisäpinnalla.
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Kovettuvat polymeerituotteet, kuten Parkett
Elastic Plus ja CascoThan 2 K:
Kovettuminen on seurausta vuorovaikutuksesta
ilmankosteuden ja liiman välillä. Niin ollen korkea suhteellinen kosteus lyhentää asennusaikaa.
Liimoissa, jotka sisältävät polyuretaania, voi tapahtua
kemiallinen reaktio isosyaniittien ja kosteuden välillä.
Tämä saattaa muodostaa hiilidioksidia, joka voi
aiheuttaa kuplien muodostumista pinnalle. Tällaisissa
tapauksissa pinnalle kehittyy isoja huokosia. PU-liimojen kohdalla ongelmana voi olla, että reaktio tapahtuu
liian nopeasti, jolloin muodostuu liikaa vaahtoa ja liian
suuria soluja.
Kuivuvat tuotteet, kuten CascoProff-liimat, kontaktiliimat:
Kaikki liuotin- ja vesipohjaiset tuotteet kuivuvat
hitaasti näissä olosuhteissa. Kosteus liimakerroksen
päällä on lähellä kastepistettä, jolloin voi muodostua
kondensaatiota. Liima kuivuu erittäin hitaasti näissä
ilmasto-olosuhteissa, erityisesti kun kyseessä on
vastikään levitetty tasoite, jäännöskosteus riippuu
tasoitteen kerrospaksuudesta. Jos liimakerrokseen
muodostuu kondensaatiota, tämä saattaa estää pintoja kiinnittymästä tiukasti toisiinsa.

Kovettuvat tuotteet, kuten Parkett
Elastic Plus ja CascoThan 2 K:
Liimat kuivuvat ilmankosteuden vaikutuksesta.
Lopullinen kuivuminen tapahtuu kun ilmankosteus
palautuu normaalille tasolle.
Kuivuvat tuotteet, kuten CascoProff-liimat, kontaktiliimat:
Liuotin- ja vesipohjaiset tuotteet kuivuvat erittäin
nopeasti, mikä voi olla hyödyllistä. Hyödyt tulevat esiin
erityisesti pienillä pinnoilla ja/tai tiiviillä alustoilla.
Suurilla pinnoilla ja imevillä alustoilla liima kuivuu liian
nopeasti. Liiman reunat voivat tällöin näkyä uuden
pinnoituksen alla ja halkeamisriski on suuri.
3. Normaali lämpötila / normaali ilmankosteus
Lämpötila + 18–22°C ja suhteellinen kosteus 50–60 %.
Cascon tuotetiedot ja käyttöohjeet koskevat tällaisia
ilmasto-olosuhteita.
4. Matala lämpötila / korkea ilmankosteus
Matalampi lämpötila kuin + 15°C ilmankosteuden
ollessa yli 70 %. Tämäntyyppistä säätä esiintyy yleisesti
rannikkoalueilla syksyllä ja talvella sekä sisätiloissa ja
uusissa asuinhuoneistoissa, kun lämmitys kytketään
syksyisin päälle.

2. Korkea lämpötila / alhainen ilmankosteus
Korkeampi lämpötila kuin +25–30°C ja alhaisempi
ilmankosteus kuin 30 %. Tämäntyyppistä säätä voi
esiintyä erityisen kuumina kesäpäivinä. Samanlaisia
olosuhteita voi esiintyä myös kylminä talvipäivinä
hyvin lämmitetyissä kodeissa.
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Kovettuvat polymeerituotteet, kuten Parkett
Elastic Plus ja CascoThan 2 K:
SMP-polymeeripohjaiset tuotteet toimivat hyvin näissä olosuhteissa, vaikka niiden kovettuminen kestää
normaalia kauemmin.
Vesipohjaiset tuotteet, kuten CascoProff-liimat,
CascoLin:
Avoin aika on huomattavasti pidempi, mutta lopullinen
kuivumisaika voi olla sama.
Liuotinpohjaiset tuotteet, kuten PU-kontaktiliima:
Tuotteet kuivuvat hitaammin matalan lämpötilan
johdosta. Korkea kosteustaso ei ole ongelma,
koska liuotin haihtuu hitaasti pinnalta.
5. Matala lämpötila / alhainen ilmankosteus
Korkeampi lämpötila kuin +25–30°C ja alhaisempi
ilmankosteus kuin 30 %. Tämäntyyppistä säätä voi
esiintyä erityisen kuumina kesäpäivinä. Samanlaisia
olosuhteita voi esiintyä myös kylminä talvipäivinä
hyvin lämmitetyissä kodeissa.
Kovettuvat tuotteet, kuten Parkett Elastic Plus ja
CascoThan 2 K:
SMP-polymeeripohjaiset tuotteet kuivuvat erittäin
hitaasti ja muodostavat tahmean pinnan useiksi päiviksi. Liima kovettuu nopeammin korkeissa lämpötiloissa.
Vesipohjaiset tuotteet, kuten CascoProff-liimat,
CascoLin:
Vesipohjaiset lattia- ja seinäliimoja ei suositella käy-

tettäväksi lainkaan näissä olosuhteissa.
Liuotinpohjaiset tuotteet, kuten PU-kontaktiliima:
Voidaan käyttää, mutta kuivuu hitaasti. Ei suositella.

Liimat
On olemassa erityyppisiä liimoja, jotka soveltuvat
erilaisille alustoille ja pintamateriaaleille. Onnistuneen
tuloksen aikaansaamiseksi on tärkeää käyttää oikeanlaista liimaa.
Kehittäessämme uusia liimoja emme kuitenkaan
keskity ainoastaan alustaan ja pintakerrokseen, vaan
pyrimme myös optimoimaan seuraavat ominaisuudet.
· Avoin aika / asennusaika
· Leikkausmurtolujuus / kiinnittymisnopeus
· Näkyvät liimareunat
· Asennusominaisuudet / tarttuvuus
· Elastisuus
· Kalvon muodostumisominaisuudet
· Levitysominaisuudet
Liimat kumimateriaaleille, linoleumille ja tekstiileille
Näille materiaaleille suunnattuja liimoja on helppo
käyttää ja levittää. Niiden alkutartunta on hyvä ja
avoimet ajat pitkät. Ne kestävät myös pehmentimiä
ja emäksistä kosteutta (kestävyys ja hajoaminen). Ne
eivät aiheuta lattiamateriaalien värjäytymistä samalla
tavoin kuin neopreeniin perustuva kontaktiliima.
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Liimat ovat ympäristölle turvallisia. Ne ovat pienitiheyksisiä, täysin liuotteettomia eikä niistä aiheudu
hajuhaittoja. Ne eivät sisällä kolofonia (EU-direktiivien
mukaisesti) tai muita mustalla listalla olevia komponentteja.

Päästöt ja EMICODE
EMICODE on luokitusjärjestelmä,
joka pohjautuu tuotteiden päästöihin, eli niihin kemiallisiin aineisiin,
joita materiaalista vapautuu ilmaan.
The Association for the Control of
Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials (GEV) -yhdistyksen tarkistusmenetelmien ja kriteereiden pohjalta
tuotteelle voidaan myöntää GEV:n tavaramerkkisuojattu symboli. Tämä yksinkertaistaa vertailua eri
tuotteiden päästöjen välillä. Muista huomioida myös
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden muodostamat
päästöt – ei ainoastaan lattiamateriaalin asennuksen
aikana, vaan myös lattiarakenteen koko käyttöiän
aikana.
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Muovi

Muovi

Nykypäivän muovilattioiden valikoima on laaja ja lähes
jokaiseen ympäristöön löytyy sopiva ratkaisu –
kotikäyttöön tarkoitetuista kevyistä ja joustavista
vinyylilattioista kestäviin ja liukumattomiin pintoihin,
jotka sopivat sairaaloihin ja teollisuuskeittiöihin.
Cascon liimat vastaavat jokaisen lattiatyypin erityisvaatimuksiin, niiden levittäminen on helppoa ja
tulokset ovat luotettavia.
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CascoProff
Menekki: 3–6 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–30 minuuttia,
tarraliimaus 30–60 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 72 %

Nopeasti asettuva lattialiima,
jolla on hyvä tarttuvuus ja pitkä
asennusaika.

Menekki: 3–6 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–20 minuuttia,
tarraliimaus 20–90 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 72 %

Muovi

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

CascoProff Extra

CascoProff Extreme
Nopeasti asettuva lattialiima,
jolla on hyvin voimakas
tartunta ja erittäin pitkä
asennusaika. Hankaliin
asennuksiin, kuten päällysteisiin ja kiinnikkeisiin.

3466 CascoProff GP
Menekki: 3–6 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–30 minuuttia,
tarraliimaus 30–150 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 75 %

Monikäyttöinen, nopeasti
asettuva lattia- ja seinäliima
useimmille PVC- ja LVTpäällysteille. Voidaan aktivoida
lämmöllä. Helppo levittää
telalla, erittäin vähäinen
roiskunta.

Menekki: 3–6 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–30 minuuttia,
tarraliimaus 30–60 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 60 %
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CascoProff Universal
Menekki: 3–6 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–20 minuuttia,
tarraliimaus 20–45 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 77 %

Muovi

Erikoislattialiima kloorittomille
lattiapäällysteille. Soveltuu
myös useimmille muoveille,
linoleumille, tekstiilille
ja kumipäällysteille. Nopea
tartunta, erittäin matalat
emissiot.
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CascoLin
Menekki: 3–3,5 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus n. 0–30 minuuttia
(imevä alusta n. 0-20 min,
imemätön alusta n. 0-30 min)
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 74 %

Linoleum

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

Linoleum

Linoleumille voidaan käyttää myös:
CascoProff Universal
CascoProff GP

Linoleum – luonnollinen materiaali, joka valmistetaan
korkkijauheesta, pellavaöljystä, hartsista ja puujauheesta – on kestävä ja joustava ja sillä on hyvät eristävät ominaisuudet. Tämän johdosta se on suosittu
vaihtoehto sekä koti- että työympäristöihin.
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Tekstiili
CascoProff TapeFix
Vesipohjainen, tarramainen
teippiliima, jonka avulla
tekstiililaatat voi helposti
vaihtaa. Hyvä tartunta ja pitkä
asennusaika.

Menekki: 5–20 m2/litra
(alustasta riippuen)
Kuivumisaika: noin 1 tunti
Asennusaika: noin 1–3 tuntia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 48 %

Tekstiili

Karkeammat tekstiililattiat – kookoskuitu, juutti
ja sisal – ovat haastavampia levittää kuin nopea
laattapohjainen kokolattiamatto. Casco Floor
Expert tarjoaa liiman erityisen vahvalla tartunnalla vaikeimmillekin tekstiililattioille, sekä vesipohjaisen tarraliiman yksinkertaisiin mattolaattojen
vaihtoon.

CascoProff TexFix

Tekstiilille voidaan käyttää myös:
CascoProff
CascoProff GP
CascoProff Extra
CascoProff Universal
CascoProff Solid

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

Menekki: 6-8 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus n. 10-20 minuuttia
Tarraliimaus n. 20-40 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 75 %
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Kumi

Kumi

Kumilattia on vankka, kestävä ja monipuolinen.
Sen etu on, että se kestää niin korkeaa kuormitusta
kuin normaalia kulutustakin. Cascon valikoima sisältää
lujia ja luotettavia liimoja sekä suurta rasitusta kestäville lattioille että kevyemmille lattiaratkaisuille, joten
eri ympäristöihin ja vaatimuksiin löytyy aina sopiva
tuote.
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CascoThan 2K
Menekki: 1–4 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–60 minuuttia
Työympäristö:
+10–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 100 %

Kumi

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

Kumille voidaan käyttää myös:
CascoProff Universal
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Puu

Puu
Puu on elävä, hengittävä ja liikkuva materiaali. Liimattu puulattia on lähes äänetön ja seuraa liikkeitäsi
ilman ärsyttäviä naksahduksia tai narinaa. Liimamme
soveltuvat useimmille puulattioille ja asennusmenetelmille ja niitä voi levittää betonille (jonka maksimi RH
on jopa 85 %) välittömästi tai hyvin lyhyellä odotusajalla.
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Puulattiat
On olemassa muutamia yleisiä olosuhteita puulattioita liimattaessa, jotka sinun kannattaa pitää mielessä
onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Jotta
puulattia toimii kunnolla, eikä liiku epänormaalilla
tavalla (mikä voi tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia),
suhteellisen kosteuden (RH) tulisi olla 30–60 % sekä
asennuksen, että lattian koko käyttöiän aikana. Tässä
yhteydessä "kuiva alusta" on alusta, jonka suhteellinen
kosteus (RH) on alle 65 %. Jos RH on yli 65 %, alusta
luokitellaan kosteaksi. Kosteuden ollessa 65–85% RH,
puulattiat voidaan liimata, jos käytät Parkett Elastic Plus -liimaa ja noudatat liimausohjeita, mitä tulee
työkaluihin ja liiman määrään. Alustan tulee olla
kiinteä ja tasainen (A-luokan lattia) ±3 mm AMAHusin
mukaan. Liiman valinta, liiman määrä ja liimalasta
riippuvat kaikki puutyypistä, pintakäsittelymenetelmästä ja alustan suhteellisesta kosteudesta (RH).
Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, lue puulattian
toimittajan tarjoamat ohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota etenkin pintamateriaalin kuntoon.

puun turpoamista.
· Reaktiivinen (polyuretaani – esim. CascoThan 2K)
Hyödyt: soveltuu useimmille puutyypeille, sekä käsitellyille että käsittelemättömille.
Haitat: Alustan tulee olla kuiva.
Kova (joustamaton) liimasauma. Kaksikomponenttinen liima, joka sisältää isosyanaatteja. Edellyttää
turvavarusteiden ym. käyttöä.
· SMP-polymeeri (esim. Parkett Elastic Plus)
Hyödyt: Voidaan käyttää alustoilla, joiden suhteellinen kosteus (RH) on jopa 85 %. Soveltuu kaikentyyppiselle puulle, sekä käsittelemättömälle että käsitellylle.
Muodostaa elastisen liimasauman. Erittäin laaja käyttöalue. Ei sisällä vettä eikä liuottimia. Voidaan levittää
mekaanisesti.
Haitat: Jäykempi levittää kuin vesipohjaiset liimat.

Parkettiliima
Parkettiliimat jaetaan seuraaviin ryhmiin, joilla on erilaisia
ominaisuuksia:
· Liuotinpohjaiset (hartsi – polymeeriliima)
Ei sisälly valikoimaamme työterveys- ja turvallisuusnäkökulmien vuoksi.
· Vesipohjaiset (PVA, akrylaatti jne.)
Hyödyt: Helppo levittää. Haitat: Lyhyt avoin aika.
Kova (joustamaton) liimasauma. Saattaa aiheuttaa
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Parkett Elastic Plus
Menekki: 1–2 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–40 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 30–60 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 100 %
Alustan suhteellinen kosteus (RH)
enintään 85 %

Liimaustekniikka, Parkett Elastic Plus
Yleistietoa
· Pinnan tulee olla kova ja kestävä, vetolujuus vähintään 1,5 MPa,
esim. tasoite
· Suosittelemme lämpötilaa + 18–23°C ja suhteellista kosteutta (RH) 30–60 %,
alle 65 % RH
· 1 litra / noin 2 m2
· Liimalasta 6118 yli 65 %:n RH
· Enintään 85 %:n RH
· Liimalasta 6119 annostelee liimaa 1 m2/litra
· Vaihda lastaa levitettyäsi noin 500 m2
Ota tarvittaessa yhteyttä tekniseen tukeemme ennen työn aloitusta.
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Puu

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

CascoProff Solid

Hankalia pintoja, erityisvaatimuksia tai epätavallisia
olosuhteita? Cascolla on laaja valikoima tuotteita
kaikenlaisiin tilanteisiin, kuten sähköä johtavien lattiamateriaalin kiinnitykseen sopiva liima. Älä epäröi
ottaa yhteyttä, jos tarvitset apua juuri sinun tarpeisiisi
sopivan tuotteen löytämisessä.

Menekki: 3–6 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–30 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 75 %

Erikoistuotteet

Erikoistuotteet

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

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

Menekki: 3–3,5 m2/litra
Asennusaika:
Märkäliimaus 0–20 minuuttia
Työympäristö:
+18–23°C ja 20–70 %:n RH
Kuiva-ainepitoisuus: noin 76 %
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Työkalut
Liimalasta
6108

Liimalasta
6118
Materiaali: Muovi / kovametalli
Leveys: 23 cm
Käyttökohde: Mosaiikki, parketti,
Parkett Elastic ja taustakäsiteltyjen
tekstiililattioiden liimaus.
Menekki: 2–3 m2/l

Liimalasta
6119
Materiaali: Muovi/kovametalli
Leveys: 23 cm
Käyttökohde: Parkettiliima.
Enintään 85 %:n RH
Menekki: 1 m2/l
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Työkalut

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

