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TUOTETIETOESITE

Casco® MultiFill
Paikkatasoite seinille 10 mm kerrospaksuuksiin saakka.

TUOTEKUVAUS
Käyttövalmis, akryylipohjainen hienotasoite 10 mm 
kerrospaksuuksiin saakka. Kutistumaton tai halkeile-
maton ja soveltuu; puu-, tiili-, betoni-, metalli- ja muu-
rauspinnoille, sekä yleisimmille rakennuslevyille. Ei 
PVC tai alumiinipinnoille.
Sisä- ja ulkokäyttöön. (Ulkokäytössä ylimaalattava)

KÄYTTÖ
Ei PVC tai alumiinipinnoille.▪
Sisä- ja ulkokäyttöön (ulkokäytössä ylimaalattava)▪
Täytöt aina 10 mm saakka▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Hiottavissa▪
Kutistumaton▪
Ei halkeilua▪
Valkoinen▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Kalsiumkarbonaattin ja akryylikopolymeereihin perustuva vesipohjainen 
tasoite.

Pakkaus 250 ml

Käyttöikä 12 kk valmistuspäivämäärästä avaamattomassa pakkauksessa. Päivämäärä 
tuubin yläosassa (PD vvvv.kk.pp)

Varastointiolosuhteet Varastoi viileässä ja kuivassa, suojassa pakkaselta (suljetussa pakkaukses-
sa) + 5°C - + 20°C

Tiheys Noin 1,7 kg/l

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Kerrospaksuus maksimi 10 mm/kerros

Alustan lämpötila +10°C - +20°C
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PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen 
käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja 
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsitte-
lystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET
Poista alustasta kaikki irtoava aines▪
Varmista että alusta on puhdas, kuiva ja pölytön▪
Painele pakkausta huolellisesti ennen käyttöä sekoit-
taaksesi tuote

▪

Käytä teräslastaa levittääksesi ja viimeistelemään ta-
soite. Pyri tasoittamaan kolot tavoitepintaan ilman 
hiontatarvetta. Tuotetta voi kuitenkin hioa normaa-
listi hiomapaperilla. Syvemmät reiät kuin 10 mm tu-
lee täyttää useampaan kertaan riittävällä kuivumisa-
jalla levityskertojen välillä

▪

Täyttääksesi suurempia reikiä tai halkeamia, käytä 
Casco OneFill Premium tasoitetta jonka viimeistelet 
MultiFill tuotteella

▪

Kiinnitä korkki huolellisesti käytön jälkeen▪
Käytön jälkeen, pese työkalut ja kädet lämpimällä ve-
dellä

▪

Ulkokäytössä, tuote tulee ylimaalata▪
Tasoite voidaan maalata tai käyttää tapetointipohja-
na paikkakohdissa

▪

HUOM! Tuotetta voidaan käyttää yleisimmillä raken-
nusmateriaaleilla pienissä korjauksissa (alle 10 mm 
kerrospaksuus).

▪

HUOM.Älä käytä PVC tai alumiinipinnoilla▪

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

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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