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Casco Kipsikitti  
 

 

• Maalattavissa sekä 
päällystettävissä 
seinäpäällystemateriaaleilla. 

• Hyvin täyttävä. Ei kutistu. 

• Helppo levittää, 
halkeilematon ja nopeasti 
kovettuva. 

• Täyttää EC 1 -
päästöluokituksen 

 

 

Hienojakoinen seinätasoite osa- ja 
ylitasoituksiin kuivissa sisätiloissa 
Soveltuu useille rakennusmateriaaleille kuten 
kipsi-, puulevyt, rappaus, kevytbetoni yms. 
kolojen ja halkeamien täyttöön sekä kipsi- että 
muihin rakennuslevysaumoihin. 
Ei kosteisiin tiloihin. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Kipsiperustainen jauhe 
Värisävy:   Valkoinen 
Ominaispaino:  Jauhe n. 900 kg / m3 

Sekoitettuna veteen  
n. 1400 kg / m3 

Paloluokitus:  Ei syttyvää 
pH  >10 
 
Menekki:  1kg / m² /mm  
Työskentelylämpötila: n. +10°C - +20°C. Ei alle +5°C. 

Lämpötilan tulisi olla  
  tasainen tuotteen käytön ja 

kuivumisen ajan. 
Astia-aika: n. 60min +18°C 
Työskentelyaika: Valmiiksi sekoitettuna 

(kylmään puhtaaseen 
veteen) n.60 min + 18°C. Älä 
sekoita enempää massaa 
minkä voit tässä ajassa 
käyttää. 

Sekoittaminen: 2 tilavuusosaa pulveria ja 1 
tilavuusosa vettä tai 2,5 kg 
jauhetta ja n. 1,2 l vettä, 10 
kg jauhetta ja 4,8 l vettä. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Kovettuminen:  Hiottavissa 2 – 24 h 

kerrospaksuudesta ja 
kuivumisolosuhteista 
riippuen. Päällystettävissä 24 
h. Alhainen lämpötila ja 
korkea ilman 
kosteuspitoisuus pidentävät 
kuivumisaikoja. 

 
Työväline:  Teräslasta 
 
Varastointi:  Varastoitava kuivassa ja 

viileässä varastossa. Säilyy 
vähintään 1 vuoden 
avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa. 

 
Pakkauskoko: 2,5kg, 10kg 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Alusta: 
Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa 
heikentävistä aineista. Heikot ainekset tulee poistaa ennen 
tasoitusta. Tasoitettaessa imeviä alustoja kuten: betoni, 
laasti, kevytbetoni yms. pohjusta alusta Casco Pohjusteella 
1:5 seoksella. Pohjusteen täytyy olla täysin kuiva ennen 
tasoitusta. 
 
Asennus: 
Sekoita puhtaassa astiassa 2 tilavuusosaa jauhetta ja 1 
tilavuusosa puhdasta kylmää vettä koneellisesti ( n. 600 
kierrosta/min ) paakuttomaksi tasalaatuiseksi massaksi. 
Levitä Casco Kipsikitti teräslastalla alustaansa. Suuret kolot 
saattavat tarvita toisen tasoituskerran. Ohuet kerrokset 
voidaan tarvittaessa hioa n. 1 tunnin kuluttua tasoituksesta. 
Tasoitettu pinta on pintakäsiteltävissä n. 24 tunnin kuluttua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
 
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä 
ilmanvaihdosta työkohteessa. Jos tasoitetta joutuu iholle, 
pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tasoitetta 
roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla 
vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti 
lääkärin hoitoon. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. 
Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Kuivunut jäte voidaan yleensä toimittaa 
kaatopaikalle. 
Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää 
viemällä ne yleiselle 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 : 
 

 

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

 


	Casco Kipsikitti 
	Käyttöohjeet

