TUOTETIETOESITE

Casco® HusFix Rapid
VALKOINEN, NOPEASTI KOVETTUVA, SEMENTTIPOHJAINEN KORJAUSTASOITE
TUOTEKUVAUS

LUONTEENOMAISTA / EDUT

Valkoinen, nopeasti kovettuva, sementtipohjainen
korjaustasoite. Soveltuu kolojen täyttöihin ja pieniin
korjauksiin jne. Seinissä ja katoissa, niin sisällä kuin ulkona. Nopea kovettuminen. Luja tartunta yleisimmille
alustamateriaaleille kuten betoni, kipsi, kevytbetoni,
tiili, kipsi- ja kuitulevyt. Voidaan käyttää paksuina kerroksina ilman kutistumista.

▪ Säänkestävä, valkosementti-pohjainen käsilevitteinen tasoite
▪ Nopeasti kovettuva
▪ Hienojakoinen
▪ Ei kutistu
▪ Lyhyt asennusaika
▪ Erittäin hyvät kiinnitysominaisuudet
▪ Minimoitu kutistuma
Huom. Tuotteen luonteesta johtuen, kovettunut massa on hankalasti hiottavissa. Mikäli halutaan viimeistellä pintaa / sileä pinta, suositellaan Casco® HusFix tuotteen käyttöä kovettuneen Casco® HusFix Rapid tuotteen päälle.

KÄYTTÖ
Soveltuu kolojen täyttöihin ja pieniin korjauksiin jne.
Seinissä ja katoissa, niin sisällä kuin ulkona.

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja

Erikoissementtien ja kevyiden täyteaineiden seos.

Pakkaus

1 kg PE-Säkki
3 kg PE-Säkki
10 kg Paperisäkki

Olomuoto / Väri

Valkoinen

Käyttöikä

10 kg säkki: 12 kk avaamattomassa pakkauksessa. PE-Säkki: 24 kk avaamattomassa pakkauksessa. Sulje huolellisesti käytön jälkeen.

Varastointiolosuhteet

Varastoi viileässä ja kuivassa paikassa. Pidempiaikainen varastointi voi pidentää kuivumisaikaa.

Tiheys

Noin. 900 kg/m³; sekoitettuna, 1,300 kg/m³
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Menekki

Noin. 1.0 kg/m²/mm. Käytettäessä kiinnityslaastina; 1.8 - 4 kg/m², riippuen
alustasta, laatan tyypistä ja käytettävästä hammaslastasta.

Alustan lämpötila

Työskentelylämpötila: +5°C - +30°C

Astia-aika

Avoin aika: Noin. 15 minuuttia +18°C lämpötilassa
Astia-aika: Noin. 45 minuuttia +18°C lämpötilassa

Kuivumisaika

Kuivumisaika: Paksut kerrokset kuivuvat noin 24 tunnissa, ohuet kerrokset
kuivuvat noin 1 tunnissa. Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY
Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Heikot ainekerrokset tulee poistaa mekaanisesti ennen tasoitusta.
Imemättömiä alustoja ei tarvitse pohjustaa.
SEKOITUS
Sekoita 3 osaa Casco® HusFix Rapid 1 osaa kylmää,
puhdasta vettä. Sekoita Casco® HusFix Rapid homogeeniseksi, tasaiseksi ja paakuttomaksi pastaksi - mieluiten koneellisesti. Anna pastan "levätä" muutama
minuutti ja sekoita ennen käyttöä.
TYÖSTÖ
Sisätilat
Huokoisilla alustoilla kuten betoni, kipsi ja sementti,
käytä Casco Pohjustetta. Katso sekoitus-suhde pakkauksesta.
Ulkotilat
Kostuta huokoiset alustat huolellisesti vedellä
ennen Casco® HusFix Rapid asennusta. Levitä sekoitettu pasta suoraan kostealle alustalle.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä 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 aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

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