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 Päiväys: 4.1.2017 

Casco KombiRapid  
”Dust Reduced” 
 

    

• Lastalevitteinen nopeasti 
kovettuva sementtipohjainen 
lattiatasoite 

• Kerrospaksuuksille 1 -20mm 

• Käveltävissä 60min 
tasoituksesta (+20°C), 
päällystettävissä n. 2 h 
jälkeen 

• Käyttöaika sekoituksen 
jälkeen n. 20 min 

• Pieni kutistuma 

• Korkea puristus- ja 
vetolujuus 

     

• Pohjustusta suositellaan 
aina tasoitettavalle 
alustalle 

• Täyttää Castor chair 
(pyöräytuolin) 
kestovaatimuksen 
kerrospaksuudessa >1mm 

• M1- ja EC1 –luokiteltu 

• Täyttää EN 13813  
CT-C20-F7 luokituksen 

 

Vähäpölyinen, sementtipohjainen ja nopea 
rakennus- ja yleistasoite sekä paikkaamiseen, 
että tasoittamiseen useimmille alustoille 
sisätiloissa. Käyttökohteet mm. 
asuinhuoneistot, konttorit, koulut, sairaalat, 
päiväkodit jne. joihin asennetaan 
lattiapinnoitteita. Betonilattioiden, 
kipsilattioiden tasoittamiseen, korjaamiseen, 
oikaisemiseen sekä kaatojen tekemiseen. 
Soveltuu märkätiloihin ja 
lattialämmityskohteisiin.(voidaan peittää 
lattialämmityskaapelit) 
 
 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Erikoissementtien seos 

(jauhe) 
Värisävy:   Harmaa 
Tiheys:  1400 kg / m³ 

Sekoitettuna veteen n. 
1850kg / m³ 

pH:  Emäksinen 
Paloluokitus:  Ei palava 
 
Menekki:  1,6 kg / m² / mm 
Työskentelylämpötila: n. +10 °C - +20 °C. Ei koskaan 

alle +5 °C.  
 Mahdollisimman tasainen 

lämpötila tasoitustyön 
aikana. 

Astia-aika: n. 15-20min / +20°C 
Sekoittaminen: 4 kg jauhetta sekoitetaan  

n. 1,0 l kylmää ja puhdasta 
vettä. Lämpimän veden 
käyttö nopeuttaa kuivumista 
ja heikentää tasoitteen 
ominaisuuksia. Käytä 
koneellista sekoitusta n. 600 
kierrosta / min. Sekoita tuote  

  paakuttomaksi tasaiseksi 
massaksi. 

 
 
 

 
 
 
Kerrospaksuuksille: 1 – 20mm 
  20 – 50mm hiekan lisäyksellä 
 
Kovettuminen:  Kävelykelpoinen n. 60min. 

Voidaan hioa n. 30-60min 
kuluttua. 
Päällystettävissä n. 2h 
kuluttua. 
(+20°C ja 50%RH) 

 
Työväline:  Teräslasta 
 
Varastointi:  Varastoitava kuivassa ja 

viileässä varastossa. Säilyy 
6kk avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa. 

 
Pakkauskoko: 4kg 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Alusta: 
Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa 
tartuntaa heikentävistä aineista. Voimakkaasti imevät 
alustat kuten betoni sekä lastulevyt tulee pohjustaa Casco 
Pohjusteella ohjeen mukaisesti. Anna pohjusteen kuivua 
ennen tasoittamista. 
 
Asennus: 
Sekoita 4 kg jauhetta n. 1 l kylmään puhtaaseen veteen. 
Käytä koneellista sekoitusta 600 kierrosta/min. Sekoita 
massa tasaiseksi ja paakuttomaksi. Anna seoksen seistä n. 
3 min. ja sekoita uudelleen. Levitys ja tasoitus tehdään 
teräslastaa apuna käyttäen. Lämpötila sekä ilman 
suhteellinen kosteus vaikuttavat kuivumisnopeuteen. 
Kuivunut pinta voidaan hioa n. 30 - 60 min kuluttua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä 
ilmastoinnista 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. Kuiva 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 
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