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TUOTETIETOESITE
Casco® One Fill Premium
ERIKOISKEVYT KÄYTTÖVALMIS KORJAUSTASOITE REIKIEN TÄYTTÖÖN JOPA 50MM SAAKKA.

TUOTEKUVAUS
Erikoiskevyt käyttövalmis korjaustasoite reikien täyt-
töön jopa 50 mm saakka. Kutistumaton, helppo hioa ja 
voidaan käyttää alustoille kuten;puu, tiili, betoni, me-
talli ja yleisimmät rakennuslevyt. Sisä- ja ulkokäyttöön 
(ulkokäytössä ylimaalattava).

KÄYTTÖ
Reikien täyttö 50 mm asti▪
Kutistumaton▪
Helppo hioa▪
Alustoille kuten puu, tiili, betoni, metalli ja yleisim-
mät rakennuslevyt.

▪

Sisä- ja ulkokäyttöön (ulkokäytössä ylimaalattava).▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Suuret korjaukset yhdellä kertaa▪
Käyttövalmis erittäin kevyt tasoite.▪
Helppo levittää, mahdollisuus ruuvata ja naulata kui-
vuneeseen tuotteeseen.

▪

Sisä- ja ulkokäyttöön(ulkokäytössä ylimaalattava).▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Akryylipohjainen hienotasoite

Pakkaus 500 ml
2 L

Olomuoto / Väri Valkoinen

Käyttöikä 12 kk (avaamaton pakkaus)

Varastointiolosuhteet Varastoi viileässä ja suojassa pakkaselta

Tiheys Noin 0,4 kg/l.
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Kerrospaksuus maksimi 50 mm / kerros

Alustan lämpötila +5°C - +30°C

Kuivumisaika Pintakuiva noin 30 min. paksut täytöt noin 24h

TYÖSTÖ OHJEET
Poista kaikki irtoava aines.▪
Alustan tulisi olla puhdas, kuiva ja pölytön.▪
Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä.▪
Suuremmat reiät kuin 50 mm tulee täyttää useam-
massa kerroksessa antaen jokaisen kerroksen kuivua 
riittävästi.

▪

 Mikäli on tarpeen sileämpään lopputulokseen, suo-
sittelemme käyttämään Casco MultiFill tuotetta.

▪

Käytettäessä ulkona, tasoitteen kuivuttua täysin, pei-
tä tasoite vähintään kahdella maalikerroksella.

▪

Pese työkalut lämpimällä vedellä.▪
Huomioitavaa;

Älä käytä alueilla mitkä ovat jatkuvasti vedenpainee-
nalaisina.

▪

▪
Ulkotiloissa käytettynä, pintamaalaus on pakollinen.▪

▪
Suojele vesikontaktilta 24 h asennuksesta.▪

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

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

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

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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