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CASCO ONEFILL
KASUTUSALA 

Kasutusvalmis, ülikergete täiteaineid sisaldav universaalne pahtel.  
Sobib väikeste ja suurte pragude, vuukide ja avade täitmiseks ning 
parandamiseks. 
Sobib enamiku aluspindadega, näiteks krohv, telliskivi, kivi, kips, betoon 
ja puit. 
Kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. 

TOOTE OMADUSED 
Superkerge ja tugev pahtel. 
Kiiresti kuivav. 
Hea nakkuvus enamiku ehitusmaterjalidega. 
Väga kerge pinnale kanda.  
Äärmiselt head täiteomadused. 
Ei kaota mahtu kuivamisel. 
Jätab sileda, väga kergesti lihvitava pinna.  
Võib üle värvida pärast kuivamist.  
Koos tootega Casco MultiFill moodustab väga vastupidava ja kõva 
pinna, kuhu on pärast kuivamist võimalik lüüa naelu, keerata sisse 
kruvisid; pinda saab ka puurida. 
Maksimaalne kihi paksus on kuni 50 mm. 

TEHNILISED ANDMED 
Tüüp Akrüülpahtel 
Värvus Valge 
Konsistents Pastalaadne 
Kuivained 68% 
Tihedus 0,58 g/cm³ 
Tugevus 30 SHORE D 
pH 7,5 

KASUTAMISTINGIMUSED 
Kasutamistemperatuur +10…+20 °С, mitte alla +5 °С 
Kuivamisaeg Umbes 30 minutit 
Lihvimiseks valmis Kihi paksus kuni 10 mm: 1–2 tunni pärast; 

Avad kruvide jaoks: umbes 30 minuti pärast 
Lõplik kõvastumine Umbes 1 nädal, sõltuvalt vuugi sügavusest 
Töövahendid       Nuga, pahtlilabidas. Kasutage üksnes puhtaid töövahendeid 
Pakend 500 ml 
Säilivusaeg 12 kuud 
Toote säilitamine      Avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas. Ei talu külmumist 

KASUTUSJUHEND 

1. Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas, tolmu-, mustuse-, õli- ja rasvavaba. Eemaldada
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mehaaniliselt lahtised osakesed. Naelte ja kruvide päid töödelge eelnevalt kruntiga. Segage 
pakendi sisu kuni kreemja konsistentsi saavutamiseni. 

2. Pahtlit võib peale kanda otse pakendist. Pealekandmisel kasutada nuga või pahtlilabidat. Aukude
täitmisel, mis on sügavamad kui 50 mm, tuleb kihtide pealeakandmisel teha vaheaegu, et pahtel
jõuaks piisavalt kuivada.

3. Pinna pehmendamiseks kasutage vees niisutatud nuga.
4. Kuivamine toimub aurumise teel. Lõpliku kuivamise aeg sõltub pealekantud kihi paksusest ja

ülekaalus olevatest temperatuuritingimustest. Õhuke kiht (2–10 mm) kuivab kahe tunniga.
Paksemate kihtide puhul on vajalik pikem kuivamisaeg: umbes 24 tundi. Kuni lõpliku kuivamiseni
tuleb kaitsta pinda vihma ja pakase eest.

5. Soovitame lihvida kuivanud pind lihvpaberiga nr 100–120.
6. Pinna ülevärvimiseks sobib kasutada alküüd-, akrüül või emulsioonvärve. Välistingimustes

kasutamisel kanda peale kaks kihti.
7. Eriti vastupideva ja kõva pinna saavutamiseks on soovitatav peale kanda lõppviimistluskiht,

kasutades toodet Casco MultiFill.

Puhastamine 
Pahtliga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada ettevaatlikult ja hoolikalt, jälgides, et toodet ei satuks 
nahale ja silma. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta sooja veega 
kohe pärast kasutamist. Kuivanud pahtli saab eemaldada mehaaniliselt. 

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. 


