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CASCO DEKOR PREMIUM
KASUTUSALA 

Tolmuvaba, elastne, universaalne tsemendi- ja polümeeripõhine 
vuugisegu igat liiki keraamiliste plaatide, looduskivist plaatide, 
klaasmosaiigi, põrandaklinkri, ribaplaatide, tehis- ja betoonkivide 
vuugivahede täitmiseks niisketes ja kuivades ruumides sise- ja 
välistingimustes  (k.a. põrandaküttel). 
Sobib vuukide täitmiseks nii vertikaal- kui ka horisontaalpindadel. 
Toodet võib kasutada avalikes ja kodustes duširuumides, köökides, 
normaalkoormusega tööstuslikel aladel, rõdudel, terrassidel, 
fassaadidel ja basseinides. 

TOOTE OMADUSED 
Tänu kaasaegsetele toormaterjalidele ja innovaatilisele tehnoloogiale 
tekib toote segamisel veega 90% vähem tolmu. 
Takistab vuugi saastamist mikroorganismide poolt. 
Vastupidav, vee- ja külmakindel. 
Kerge pinnale kanda. 
Madal mahukahanemine. 
Madal sisepinge.  
Kõrge survetugevus. 
Madala kroomisisaldusega vastavalt REACH-i määrusele. 
Saadaval erinevates värvikombinatsioonides. 
Vuugi laius 1–12 mm. 
Toote klass EN 13888: CG2 WA 

TEHNILISED ANDMED  
Alusaine Tsement 
Olek Värviline pulber 
Värvus 4100: Valge 

4101: Hõbehall 
4102: Manhattan 
4103: Hall 
4104: Tumehall 
4105: Grafiit 
4106: Bahamabeež 
4107: Sandbeež 
4109: Pruun 

Tihedus Pakitud pulber: umbes 1,25 kg/l 
Veega segatult: umbes 1,75 kg/l 

pH > 10 
Temperatuuritaluvus -20...+ 80 °C 

KASUTAMISTINGIMUSED 
Kasutamistemperatuur Mitte alla +5 °C 
Töösegu kasutusaeg Umbes 30 minutit 
Materjalikulu       0,3–2,0 kg/m², sõltuvalt vuugi laiusest ning plaadi mõõtmetest. 
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Vuugi laius 1–12 mm 
Käimiskindel Umbes 6 tundi pärast 
Töövahendid       Vuugilabidas, vuugikäsn ja kummispaatel 
Pakend 1 kg, 4 kg,15 kg 
Säilivusaeg     12 kuud 
Toote säilitamine  Avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas. Avatud pakend kohe 

sulgeda ja kiiresti ära kasutada. 

KASUTUSJUHEND 

Aluspinna ettevalmistus 
Vuukide küljed peavad olema puhtad ja kuivad. Segu, millega plaadid kohale kinnitati, peab olema täielikult 
kuivanud ja kivistunud. Plaatide ääred tuleb eelnevalt plaatimissegu jääkidest hoolikalt puhastada.  

Seguvahekord 
Dekor Premium on kasutusvalmis pärast: 
0,2–0,24 L puhta ja külma vee lisamist 1 kg Dekor Premium kohta; 
0,8–0,96 L puhta ja külma vee lisamist 4 kg Dekor Premium kohta; 
3,0–3,6 L puhta ja külma vee lisamist 15 kg Dekor Premium kohta. 
Tänu suuremale vesisisaldusele saab põrandaplaate vuukida floating-meetodil (segu lastakse vuukide 
sisse ja üleliigne segu pühitakse ära). Segamiseks sobib kasutada mikserit kiirusega umbes 600 p/min. 
Selleks, et saavutada parim lõpptulemus, on väga tähtis jälgida pulbri ja vee õiget vahekorda. 

Vuukimine 
Vuukimise ajal ja pärast vuukimist kaitsta keraamilisi katteid otsese päikesevalguse ja tuuletõmbe eest. 
Kanna segu diagonaalsete tõmmetega vuugilabida, vuugikäsna või kummispaatli abil ühtlaselt ja sügavale 
vuukidesse ning eemaldage seejärel segujäägid. Kui segu on tahkunud (katsu sõrmega), pese plaatide 
servad ning seejärel puhasta plaatide pealispind kergelt niiske käsna või švammiga.  
Esimesel 3 päeval ei tohi vuukimissegu peale sattuda lahtist vett. 7 päeva möödudes võib kasutada 
tavapäraseid puhastusvahendeid.    

Puhastamine 
Tootega töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt. Vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote 
sattumisel nahale pesta nahka viivitamata vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne kuivamist. 
Kuivanud segu saab eemaldada mehaaniliselt. 

Jäätmekäitlus 
Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida. 

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 

Ärritav. Sisaldab tsementi. Töötamisel tuleb jälgida töötervishoiunõudeid. Ärritab hingamiselundeid ja nahka. Kanda 
sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Silmade kahjustamise tõsine oht. Silma 
sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise 
korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lisateavet 
tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt. 

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja 
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või 
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda 
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata. 


