
 Sivu. 1/2 
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Casco Brutal Cleaner  
 
 

   

• 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  

     

• Ei sovellu koristelaatoille ja 
lasitteille, marmorille ja 
helposti värjäytyville 
luonnonkiville, 
käsinmaalatuille laatoille ja 
listoille, eikä kulta- tai 
platinakoristeille.  

• Saattaa värjätä kromattuja 
pintoja! 

 

Puhdistusaine keraamisille laatoille, 
sementtipohjaiselle saumauslaastille ja 
vastaaville materiaaleille. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Liuottimet ja tensidit 
 
Väri:  Kirkas, ohut neste 
 
Ominaispaino:  n. 1110 kg / m³ 
 
pH:  n. 1-2, laimentamattomana
   
Työskentelylämpötila: 0 - +40°C 
 
Riittoisuus:  Tiivisteenä n. 5-10 m² 

alueelle 
Laimennettuna n. 100-200 
m² alueelle 

 
Pakkauskoko:  250ml 
 
Varastointi:  Varastoidaan kuivassa ja 

viileässä. Ei saa jäätyä. Säilyy 
vähintään 2 vuotta  
avaamattomassa 
pakkauksessa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET 
 
Casco Brutal Cleaner puhdistusainetta voidaan käyttää 
laimentamattomana tiivisteenä, mikäli pinta on erittäin 
likainen, poistettavaa ainetta on pinnassa runsaasti tai 
värivirheet ovat voimakkaita. Peruspuhdistuksessa ja 
käyttöönottopuhdistuksessa tuote voidaan laimentaa 1:20 
vedellä  
(1 osa tiivistettä : 20 osaa vettä). Käytä aina 
kumihansikkaita! 
Puhdistetut pinnat on suositeltavaa suojata Casco Brutal 
Protector 6520 
suoja-aineella. 
 
1.Kastele laattasaumat vedellä kosteiksi. 
2.Levitä pesuainetta pinnoille. Pystypinnoilla levitykseen 
suositellaan käytettäväksi sientä tai suihkepulloa 
3.Anna aineen vaikuttaa enintään 3 min. Harjaa pinnat 
tämän jälkeen puolikovalla pesuharjalla. Värivirheiden 
poistossa tai kiinnitarttuneen saumauslaastin poistossa voi 
olla tarpeen käyttää karkeaa harjaa tai karhunkieltä. 
4.Huuhtele käsitellyt pinnat vedellä kahteen kertaan. 
5.Toista käsittely tarvittaessa. 
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HUOM! Mikäli aine vaikuttaa pinnoilla pitkään, se voi 
vaurioittaa arkoja materiaaleja. Casco Brutal Cleaner ei 
sovellu aroille pinnoille kuten alkydi- ja öljymaaleilla 
maalatuille pinnoille eikä käsittelemättömälle puulle. Suorita 
aina esitestaus pienelle alueelle puhdistettavaa pintaa, 
varmistaaksesi ettei tuote vaurioita pintaa. Kromatut 
saniteettikalusteet tulee suojata ennen käsittelyä. 
  
Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
 
Syövyttävää! Ärsyttää hengityselimiä! 
Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. 
Vältettävä sumun hengittämistä. Varottava kemikaalin 
joutumista silmiin tai iholle. Roiskeet silmistä on 
huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava 
lääkäriin. Käytettävä soveltuvaa suojavaatetusta, 
kumikäsineitä ja silmien tai kasvonsuojaa. Onnettomuuden 
sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti 
lääkärin hoitoon (näytä tämä etiketti, mikäli mahdollista). 
Jos ainetta on nielty hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja 
näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Huolehdi riittävästä 
ilmanvaihdosta työkohteessa. Sulje pakkaus alkuperäisellä 
korkilla käytön jälkeen.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote 
toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Tyhjät tuotepakkaukset 
voidaan toimittaa yleensä kaatopaikalle.  
 
 
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 
 
 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
Web: www.casco.fi 
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