
TUOTETIETOESITE
Casco® CementRapid
ERITTÄIN NOPEASTI KOVETTUVA, SEMENTTIPOHJAINEN TÄYTTÖMASSA PIENIIN KORJAUKSIIN
KUTEN KOLOJEN PAIKKAUKSIIN, TULIPESIIN JA KANNAKKEIDEN KIINNITYKSIIN SEINIIN JA KAT-
TOON.

TUOTEKUVAUS
Erittäin nopeasti kovettuva, sementtipohjainen täyttö-
massa pieniin korjauksiin, tulipesiin ja kannakkeiden
kiinnityksiin seinissä ja katoissa. Lämmönkestävä jon-
ka ansiosta soveltuu erittäin hyvin juuri tulipesien kor-
jauksiin. Hyvä tarttuvuus useimpiin alustoihin kuten:
betoniin, rappaukseen, kevytbetoniin, tiileen, jne.

KÄYTTÖ
Pienet korjaukset
Korjaukset tulisijoissa
Kannakkeiden kiinnityksiin seinissä ja katoissa
Lämmönkestävä

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Nopeasti kovettuva sementti.
Lämmönkestävä +1 000°C saakka.
Korkea vetolujuus.
Pakkasenkestävä.

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Sementti

Pakkaus 2 kg

Olomuoto / Väri Tummanharmaa

Käyttöikä 18 kk

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa ja viileässä, ei saa altistua pakkaselle.

Tiheys noin1,7 kg/m3

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Sekoitussuhde Sekoita 3 osaa jauhetta 1 osaan vettä, tai 1 kg jauhettta 2.5 dl kylmää vettä.

Menekki Noin. 1.5 kg/m2/mm

Astia-aika Noin. 10 min. +18°C

Kuivumisaika Noin. 30 minuuttia 18°C.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan esikäsittely.
Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki ir-

toava aines mekaanisesti. Kostuta alusta aina vedellä
ennen sekoitetun korjausmassan levittämistä.

SEKOITUS

Casco Cement Rapid kovettuu erittäin nopeasti. Älä se-
koita suurempaa määrää kuin mitä ehdit käyttää 2 - 3
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min. aikana. Sekoita 3 osaa Cement Rapid jauhetta 1
osaa kylmää, puhdasta vettä.

Älä koskaan sekoita Cement rapid tuotetta lämpimään
veteen. Sekoita Cement Rapid homegeeniseksi, tasai-
seksi massaksi – mieluiten käyttäen koneellista sekoi-
tusta.

TYÖSTÖ

Korjaaminen ja täyttäminen
Käytä kapeaa teräslastaa levittääksesi sekoitetun mas-
san. Tämän jälkeen tasoita massa leveämmällä teräs-
lastalla kuin vahingoittunut alue. Pinta voidaan hioa
kun korjausmassa on kuivunut.
Tulisijojen korjaus ja paikaaminen
Casco Cement rapid on lämmönkestävä tuote, joka so-
veltuu erittäin hyvin kohteisiin joissa lämpötila saattaa
nousta aina +1 000°C asti.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.
 

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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