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CASCO MULTIFILL
KASUTUSALA 

Kasutusvalmis, mitmeotstarbeline pahtel remondiks ja tasandamiseks 
siseruumides ja välistingimustes.  
Kasutatakse krohvis, metallis, telliskivis, kivis, kipsis, betoonis ja puidus 
leiduvate pragude, vuukide ja avade täitmiseks.  
Sobib pinda tasandavaks lõppviimistluseks pärast Casco OneFill 
pealekandmist. 

TOOTE OMADUSED 
Kerge otse tuubist peale kanda. 
Loob väga sileda, vastupidava ja kergesti lihvitava pinna. 
Vastupidav ilmastikutingimuste suhtes.  
Võib üle värvida pärast kuivamist.  
Maksimaalne kihipaksus on kuni 20 mm. 

TEHNILISED ANDMED 
Tüüp Akrüülpahtel 
Värvus Valge 
Konsistents Pasta 
Kuivained 89,5% 
Tihedus 1,75 g/cm³ 

KASUTAMISTINGIMUSED 
Kasutustemperatuur +10…+20 °С, mitte alla +5 °С  
Kuivamisaeg Kihi paksus 2–10 mm: umbes 1 tund. Sügavamad augud kuivavad 

kauem, kuivamisaeg võib olla kuni 24 tundi. 
Töövahendid       Nuga, pahtlilabidas või terasspaatel 
Pakend 200 ml  
Säilivusaeg 12 kuud 
Toote säilitamine  Avamata tehasepakendis. Hoida külmumise eest. 

KASUTUSJUHEND 

1. Enne kasutamist veenduge, et pind on kuiv, vaba rasvast, tolmust ja lahtistest osakestest.
Metallpinnad tuleb eelnevalt töödelda kruntimisvahendiga. Enne töö alustamist tuleb tuubi hoolikalt
mudida.

2. Pahtlit võib peale kanda otse tuubist. Pealekandmisel kasutada nuga või pahtellabidat.
3. Pinna pehmendamiseks kasutage vees niisutatud nuga. Aukude täitmisel, mis on sügavamad kui 20

mm, tuleb kihtide pealeakandmisel teha vaheaegu, et pahtel jõuaks piisavalt kuivada.
4. Kuni lõpliku kuivamiseni kaitske taastatud kohta vihma ja pakase eest. Lõpliku kuivamise aeg sõltub

kihi paksusest ja ülekaalus olevatest temperatuuritingimustest.

Puhastamine: 
Töötades tootega Casco MultiFill, tuleb hoida puhtust, tegutseda korralikult ja täpselt, vältida 
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toote sattumist nahale ja silma. Kokkupuutel nahaga eemaldada pahtel enne kuivamist, pesta nahka vee ja 
seebiga. Tööriistad puhastada sooja veega kohe pärast kasutamist.  

Piirangud 
Ei soovitata kasutada kohtades, mis on pidevalt vee mõju all. 
Ei sobi kasutada PVC- ja alumiiniumkatete puhul. 

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja 
töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle 
pakendit või etiketti. Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.  

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja 
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või 
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda 
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata. 


