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Casco Onefill 
 

 

• Helppo hioa 

• Ei kutistu kuivuessaan 

• Kuivuneeseen massaan 
voidaan ruuvata ja naulata, 
sekä porata  

• Päälle maalattavissa 
useimmilla maalityypeillä 

• Sisälle ja Ulos 

 

 

 

Casco OneFill on erikoiskevyt käyttövalmis 
korjaustasoite sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan 
käyttää suurienkin reikien ja kolojen 
täyttämiseen 5 cm kerrospaksuuteen asti. 
Soveltuvia alustoja ovat kipsilevy, puu, tiili, 
betoni, kivi, lastulevy. 

  TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Akryylipohjainen tasoite, 

pastamainen 
Värisävy:   Valkoinen 
Ominaispaino:  n. 0,58 g / cm³ 
Kuiva-ainepitoisuus: 68% 
Lujuus:  Shore 30 D 
Työskentelylämpötila: +10°C - + 20°C. Lämpötilan 

tulisi olla tasainen tuotteen 
kuivumisen ja käytön ajan. Ei 
alle +5°C. 

Kerrospaksuus:  Max. 5 cm. Paksummat 
täytöt voidaan toteuttaa 

  useampana erillisenä 
kerroksena 

Kuivumisaika: Pintakuiva n. 30 min 
Hiottavissa:  1 cm paksut täytöt n. 2 

tuntia 
Työväline: Teräslasta 
 
Varastointi: Säilyy n. 1 vuoden 

avaamattomassa 
pakkauksessa. Säilytettävä 
kuivassa. Ei saa jäätyä. 

 Kuljetettava lämpimässä 
vaunussa. 

 
Pakkauskoko: 500ml ja 2L 
 
 
 

KÄYTTÖOHJEET: 
 
Esikäsittely: 
Käsiteltävän pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja vapaa 
tartuntaa heikentävistä materiaaleista.  
Lämpötilan on oltava min. + 5°C. Maalaamattomat pinnat 
puhdistetaan hyvin liasta ja pölystä. Aikaisemmin maalatut 
pinnat pestään huolellisesti. Vanha irtoava maali kaavitaan 
pois, kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja 
hiontapöly poistetaan. 
  
Käyttö: 
Sekoita pakkauksen sisältö ennen käyttöä. Levitä tarvittava 
määrä massaa teräslastalla. Täytöt, jotka ovat paksumpia, 
kuin 5 cm suositellaan toteuttamaan useampana 
kerroksena. Anna massan kuivua riittävästi erillisten 
kerrosten välissä.  
2 mm – 1cm paksut kerrokset kuivuvat muutamassa 
tunnissa ja paksut kerrokset n. 24 tunnissa. 
Kuivumisaikoihin vaikuttavat vallitseva ilmankosteus ja 
lämpötila. Massan pintaa voidaan tarvittaessa silottaa vielä 
veteen kostutetulla teräslastalla tai tarvittaessa pinta 
voidaan tasoittaa Casco MultiFill hienotasoitteella. 
Ulkotiloissa suojaa Casco OneFill massan pinta aina 
vähintään kahdella maalikerroksella massan kuivuttua. 
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Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä 
ilmanvaihdosta 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. 
Käytä hiottaessa pölysuojaa ja suojalaseja. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. 
Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Pastamainen tuote on toimitettava 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Kuivunut tuote voidaan 
toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat 
myyntipakkaukset voidaan 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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