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TUOTETIETOESITE

Casco® HusFix
Sementtipohjainen korjaus- / täyttölaasti suuriin reikätäyttöihin, saumoihin ja koko pinnan ylita-
soituksiin niin sisä- kuin ulkotiloissa. Kutistumaton tuote johon voidaan kovetuttuaan ruuvata 
sekä naulata.

TUOTEKUVAUS
Sementtipohjainen korjaustäyttömassa reikätäyttöihin 
sekä koko pinnan ylitasoitukseen, sisä- ja ulkotiloissa, 
(ei vaadi päällemaalausta). Voidaan levittää lastalla tai 
telalla. Säädeltävä vesimäärä käytön mukaan, vähäi-
sempi vesimäärä reikätäyttöihin ja suuremmalla vesi-
määrällä esim. telattavana tasoitteena tai jopa valui-
hin askartelussa yms. Kutistumaton suurissakin kerros-
paksuuksissa, kovettuneeseen tuotteeseen voi ruuvata 
tai jopa naulata. Tarttuu yleisimpiin rakennusmateri-
aaleihin; betoni, rappaus, kevytbetoni, tiilet, kipsilevy 
ja kuitulevy yms.

KÄYTTÖ
Täyttökapasiteetti suurilla alueilla, 1 - 30 mm▪
Täyttökapasiteetti pienissä paikkakorjauksissa jopa 
120 mm / kerros

▪

▪ Ylitasoitukseen
▪ Sisä- ja ulkokäyttö
▪ Voidaan ylimaalata
▪ Erittäin pieni kutistuma, myös paksummissa 
kerroksissa

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Säänkestävä, sementtipohjainen täyttömassa, kiinni-
tyksiin ja korjauksiin.

▪

Erinomaiset täyttöominaisuudet.▪
Hienojakoinen, ei kutistu.▪
Taloudellinen, joustava ja kermainen koostumus.▪
Erinomaiset tarttuvuus ominaisuudet.▪
Käyttöaika jopa 8 tuntia +18°C lämpötilassa.▪
Helppo hioa▪
Vaaleanharmaa▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Erikoissementti kevyttäyteaineilla

Pakkaus 10 kg
3 kg PE-Pussi
1 kg PE-Pussi

Olomuoto / Väri Vaaleanharmaa / valkoinen

Käyttöikä 10 kg säkki: 1 vuosi sinetöidyssä pakkauksessa. PE-Pussi:  24 kk sinetöidys-
sä pakkauksessa.Sulje tiiviisti käytön jälkeen.

Varastointiolosuhteet Varastoi viileässä suojassa pakkaselta.

Tiheys Noin 800 kg/m3; sekoitettuna, 1,100 kg/m3

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki Noin 1.0 kg/m²/mm.
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Kerrospaksuus Täyttökapasiteetti suurilla alueilla: 1 - 30 mm
Täyttökapasiteetti pienissä paikkakorjauksissa jopa 120 mm / kerros.

Ympäristön lämpötila +5°C - +30°C.

Astia-aika Sekoitettuna, noin 8 tuntia

Kuivumisaika < 2 mm kerrospaksuus, noin 2 tuntia; Paksummat kerrokset aina 48 tuntiin 
saakka riippuen ilman lämpötilasta, ilmankosteudesta ja tuuletuksesta.

TYÖSTÖ OHJEET
Puhdistus
Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas.  Poista kaikki 
irtoava alustasta mekaanisesti.
  
Esikäsittely
Imemättömät alustat eivät tarvitse erillistä pohjustus-
ta. Kostuta imevä alusta kuten betoni, kipsi ja sement-
tipohjainen materiaali (harjaamalla kostealla harjalla) 
ennenkuin levität Casco® HusFix:n. Levitä sekoitettu 
massa suoraan esikäsitellylle (kostutetulle) pinnalle.
Sekoitus
Sekoita 4 tilavuus-osaa Casco® HusFix 1 tilavuus-osaan 
puhdasta, kylmää vettä. Sekoita Casco® HusFix homo-
geeniseksi tasaiseksi pastaksi - mieluiten sähkösekoit-
timella. Anna pastan "levätä" muutama minuutti en-
nen käyttöä. Sekoita tuote tasalaatuiseksi aina ennen 
käyttöä.
Casco® HusFix vesimäärää voidaan muuttaa käytön 
mukaan; suuremmissa paikkakorjauksissa, jossa tarvi-
taan paksumpaa koostumusta - vähennä vesimäärää, 
mikäli haluat telata tuotteen tai käyttää askartelussa 
tai valuissa. Sekoitussuhdetta voidaan laskea jopa 2 ti-
lavuusosaa Husfix jauhetta - 1 tilavuusosaan vettä 
saakka.
Korjaus ja täyttö
Käytä tasoituslastaa / putsikauhaa levittääksesi Casco® 
HusFix alustaan. Kun massa on kovettunut (sormitesti) 
voidaan pinta tasoittaa kostealla sienellä / kahvallisella 
sienellä / polystyreenin palasella. Anna massan kuivua 
kokonaan ennen hiontaa. Kun viimeistelet ulkokulmia, 
käytä laudan palasta tms. pitääksesi massan kulmassa. 
Suosittelemme työskentelemään huoneen lämpötilas-
sa.

TYÖSTÖ

Työkalut: Teräslasta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riit-
tävästä ilmanvaihdosta työkohteessa. Jos tasoitetta 
joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedel-
lä. Jos tasoitetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää sement-
tiä, joka on syövyttävää. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, 
hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Varastoi lapsien 
ulottumattomissa. Puhdista työvälineet vedellä ennen 
tasoitteen kovettumista. Kuivunut tasoite voidaan 
poistaa mekaanisesti.

RAJOITUKSET

Ennen maalausta tai tapetointia Casco® HusFix-pin-
noilla, tee testi alkalijäämien varalta jotka voivat rea-
goida tiettyjen maalien ja tapettien kanssa. Ohuet pa-
peritapetit ja alkydi / öljypohjaiset maalit ovat lähtö-
kohtaisesti herkkiä tälle.

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
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

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 tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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