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 Päiväys: 5.1.2017 

Casco Decor  Premium 
Saumalaasti  
 

   

• Saumaleveyksille 1 – 12 mm 

• Suihkutiivis EN 13888 normin 
mukaisesti CG2 WA 

• EMICODE  EC1 PLUS  

• Sementtipohjainen 
vähäpölyinen jauhe 

• Pakkasenkestävä 

• Nopeasti rasitettavissa 

• Sisä- ja ulkokäyttöön 

• Joustava 

• Uima-allas käyttöön 

     

   
  

 

 

Sementtipohjainen pölyämätön saumalaasti. 
Tuotteella voidaan saumata kaikki 
keraamiset- ja luonnonkivipäällysteet sekä 
kosteus- ja värjääntymisherkät luonnonkivet 
ja vähän imevät lasitetut laatat ja mosaiikit. 
Tuotetta voidaan käyttää sekä sisä- että 
ulkotiloissa lattia- ja seinäpinnoilla. Soveltuu 
jopa uima-altaiden saumaukseen. Erittäin 
vähäpäästöinen, täyttää vaativimman 
Eurooppalaisen EC1 PLUS emissioluokituksen. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Sementtipohjainen 

pölysidottu jauhe 
Ominaispaino:  n. 1,25 – 1,75 kg / l 
pH:  n. 12 
Paloluokitus:  Ei syttyvää 
   
Menekki:  n. 0,3 – 3,5 kg / m². Menekki 

määräytyy sauman leveyden 
ja syvyyden sekä laatan koon 
mukaan. 

Työskentelylämpötila: Alusta ja materiaali ei alle 
+10°C 

Työskentelyaika: n. 1 h (+ 18 °C). Saumattu tila 
on käveltävissä n.6 h 
kuluttua. 

Sekoittaminen:  1 kg jauhetta 2,0-2,5 dl vettä 
  4 kg jauhetta 8,0-9,0 dl vettä 
  15 kg jauhetta 3,0-3,6 l vettä 

Suurempaa vesimäärää 
voidaan käyttää esim. 
lattioiden saumauksissa! 

Kuivumisaika:  n. 20 min olosuhteista 
riippuen ennen pesua 

 
Pakkauskoko: 1kg, 4kg, 15 kg 
 
 
 
 

 
 
 
Värisävyt: 4100 Valkoinen 

 4101 Vaaleanharmaa 
 4102 Manhattan 
 4103 Harmaa 
 4104 Tummanharmaa 
 4105 Antrasiitti 
 4106 Bahamabeige 
  4109 Ruskea 
 4110 Balinruskea 
 4112 Hiekkakivi 
 4114 Hiekanharmaa 
 4115 Jasmiini 
 4116 Pergamon 
  
Varastointi: Viileä ja kuiva varasto. Säilyy 

vähintään 1 vuoden 
avaamattomassa  

  alkuperäispakkauksessa. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Alusta: 
Kaakeleiden pitää olla täysin kiinnittyneitä ennen kuin 
saumaustyö aloitetaan. Saumojen on oltava puhtaat. Kaikki 
ylipursunneet kiinnityslaastijäänteet on poistettava.  
 
Asennus: 
Saumalaasti sekoitetaan puhtaaseen kylmään veteen. 
Leveimpiin saumoihin massan tulisi olla jäykempää 
valumisen estämiseksi. Sekoita hyvin tasaiseksi 
paakuttomaksi massaksi. Käytä koneellista sekoitusta n. 
600 kierrosta / min. Anna laastin seistä n. 3-5 min ja sekoita 
uudelleen, jonka jälkeen laasti on valmis käytettäväksi. Älä 
sekoita laastia enempää kuin ehdit 1 h:n aikana käyttää. 
Työn aikana: sekoita säännöllisesti astiassa olevaa laastia 
kauhalla, siten laasti on helpommin työstettävää koko 1h 
ajan. Ennen saumaamisen aloittamista kiinnityslaastin on 
oltava täysin kuiva. Laasti levitetään kumilastalla tai 
vastaavalla viistosti yli saumojen. Laastin pitää täyttää 
sauma kauttaaltaan. Saumat voidaan myös tikuttaa. Noin 20 
min kuluttua laatat puhdistetaan kostealla sienellä. Laastin 
pitää olla sitoutunutta ennen kuin pesu voidaan aloittaa. 
Tee tarvittaessa sormikoe eli paina saumaa sormella, 
saumaus on pesukelpoinen, kun saumauslaastiin ei synny 
painaumaa. Liiallinen vedenkäyttö pesussa voi aiheuttaa 
värieroja valmiissa saumapinnoissa. Laajoilla pinnoilla käytä 
saman eränumeron laastia, jotta vältyt värieroilta. Pese 
laatoituksen ja saumojen pinta saumoihin nähden viistoon, 
jotta vältyt saumalaastin liialliselta poispeseytymiseltä ja 
täten saumojen tyhjenemiseltä.  
 
Pese kaikki ylimääräinen saumalaasti pois laattapinnoilta. 
Anna kuivua n.6 h ennen kuin kiillotat laattapinnat kuivalla 
rätillä. Pitämällä saumat kosteana 1-2 päivää 
(vesisuihkupullolla) estät saumojen liian nopean kuivumisen. 
Nopea kuivuminen saattaa aiheuttaa halkeilua 
saumapinnoissa. Lattiapinnat voidaan peittää muovilla 
pariksi päiväksi. Hyvin jälkihoidettu saumaus kestää 
pitempään ja hylkii likaa paremmin. Lattialämmitys tulee olla 
hyvissä ajoin poiskytkettynä ennen saumausta ja vähintään 
viikko saumauksen jälkeen. Kaikki sisänurkat, lattian ja 
seinän liittymäkohdat, putkien läpiviennit yms. tulisi 
saumata Casco Saniteettisilikonilla tai Casco AquaSeal 
saniteettimassalla. Luonnonkivien kyseessä ollessa Casco 
AquaSeal saniteettimassalla. 
 
Ei vesirasitusta tuoreelle saumaukselle 3 ensimmäisen 
vuorokauden aikana. 7vrk:n jälkeen voidaan käyttää 
puhdistusaineita. 

 
 
 
Uusittaessa vanhaa saumausta, vanha saumalaasti 
poistetaan saumoista min. 2 mm syvyyteen. Saumat 
puhdistetaan huolellisesti irtonaisesta aineksesta ja 
kostutetaan vedellä ennen uuden saumauksen aloittamista 
 
Ennen saumatun tilan käyttöönottoa suositellaan 
suoritettavaksi ns. käyttöönottopuhdistus. 
Käyttöönottopuhdistus suoritetaan happamalla 
pesuaineella pH 1-2 esim. Casco Brutal Cleaner (katso 
erillinen tuoteseloste). Tällä toimenpiteellä poistetaan mm. 
laastihärmät saumatulta alueelta. 
 
Suojauksessa voidaan käyttää Casco Brutal Protector 
(katso erillinen tuoteseloste)  
 
HUOM. Saumalaastin värimallit ovat suuntaa antavia. 
Luonnontuote: Vaihteluja värisävyssä ja rakenteessa 
saattaa esiintyä eri tuotantoerissä, vaihteluja voi esiintyä 
myös paikallisten olosuhteiden ja sekoitusveden 
johdosta. Tee noin 1m² kokoinen koesaumaus ennen 
työn aloittamista, jotta saumaamasi värisävy on 
tavoitteesi mukainen/yhteensopiva valitsemasi laatan 
värin kanssa. Koesaumauksen tulee olla täysin kuiva, 
jotta toteutunut värisävy voidaan varmistaa. 
 
Casco Dekor Premium -saumalaastin menekkitaulukko  
kg / m² 
 
Sauman 
koko 

Laatan koko (cm) 

Leveys 
x 
syvyys 
(mm) 

5 x 
5 

10 x 
10 

15 x 
15 

15 x 
20 

20 x 
20 

20 x 
30 

30 x 
30 

2 x 5 0, 60 0,45 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 

6 x 5 1,70 1,30 1,00 0,84 0,72 0,66 0,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
www.casco.fi 
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Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, huomioi 
työhygienia. Käytä suojakäsineitä tai suojavoidetta käsissä. 
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työkohteessa. 
Ihokosketuksissa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. 
Jos tuotetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ja harjalla ennen laastin 
kuivumista. Kuivunut laasti voidaan poistaa mekaanisesti.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Käytöstä poistettava kuiva jäte toimitetaan 
kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivat tuotepakkaukset voidaan 
yleensä toimittaa sellaisenaan kaatopaikalle. Säilytettävä 
lasten ulottumattomissa. 
 
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 : 
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