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 Päiväys: 4.1.2017 

Casco Brutal Protector  
 

   

• Muodostaa näkymättömän 
suojakalvon 

• Suojakalvo tunkeutuu  
5-20 mm syvälle materiaaliin 

• Erittäin pitkäikäinen 
suojavaikutus 

• Estää kosteuden ja muiden 
nesteiden imeytymisen 

• Tekee pinnasta tehokkaasti 
likaa hylkivän 

• Sisä- ja ulkokäyttöön 

• Sietää UV-säteilyn  

     

 

 

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. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Liuotinpohjainen suoja-aine 
 
Väri:  Kirkas, ohut neste 
 
Ominaispaino:  n. 1110 kg / m³ 
 
Työskentelylämpötila: 0 - +40°C 
 
Riittoisuus: 100-150 m²/l, laatoitetuilla 

alueilla 1 pullo riittää n. 30 m² 
alueen käsittelyyn riippuen 
saumojen ja laatan 
imukyvystä. 

 
Pakkauskoko: 250ml 
 
Varastointi: Varastoidaan kuivassa ja 

viileässä. Ei saa jäätyä. Säilyy 
vähintään 10 vuotta  

  avaamattomassa 
pakkauksessa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET 
 
Casco Brutal Protector suoja-ainetta käytetään 
laimentamattomana tiivisteenä. Käytä aina kumihansikkaita! 
Suojattavat pinnat on suositeltavaa puhdistaa Casco Brutal 
Cleaner 6519 puhdistusaineella ennen suojakäsittelyä. 
 
1.Pintojen on oltava puhtaita ja täysin kuivia. 
2.Levitä suoja-ainetta pinnoille esim. nukkaamattomalla 
kankaalla. Pystypinnoilla levitykseen voidaan käyttää myös 
suihkepulloa. Jos pinta on huokoinen, levitä tarvittaessa 
toinen kerros ennen aineen kuivumista. 
3.Anna aineen kuivua vähintään 24 tuntia ennen käyttöä. 
 
Käyttöolosuhteet: 
Käsittelyn tulee tapahtua normaalissa käyttölämpötilassa ja 
ilmankosteudessa. Vältä suoraa auringonpaistetta. 
Käsittelyä ei voida suorittaa ulkona sateen aikana.  
 
Puhdistustarve: 
Suojattujen pintojen puhdistustarve vähenee 
huomattavasti. Jos pinta täytyy puhdistaa, puhdistukseen 
tarvitaan yleensä pelkkä vesi ja harja. Tarvittaessa voidaan 
käyttää mietoja puhdistusaineita. 
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Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
 
Haitallinen!  
Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Voi 
aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi 
aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. Vältettävä sumun 
hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. 
Käytettävä soveltuvaa suojavaatetusta, kumikäsineitä ja 
silmien tai kasvonsuojaa.. Jos ainetta on nielty, ei saa 
oksennuttaa. 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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