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TUOTETIETOESITE

CascoSpack LV
KÄYTTÖVALMIS MÄRKÄTILATASOITE HYVÄLLÄ TÄYTTÖKYVYLLÄ. ERITTÄIN HELPOSTI HIOTTAVIS-
SA.

TUOTEKUVAUS
Käyttövalmis märkätilatasoite hyvällä täyttökyvyllä. 
Erittäin helposti hiottavissa sileäksi. Helppo levittää se-
kä vähäinen kutistuminen. Seinien ylitasoitukseen se-
kä pienien reikien täyttöön sisätiloissa kipsille,betonil-
le, kevytbetonille jne. Erityisesti sopiva saumanauhan 
kiinnitykseen. Märkätiloihin sekä myös kuiviin tiloihin.

KÄYTTÖ
Ylitasoituksiin.▪
Pienet paikkakorjaukset sisätiloissa.▪
Erityisesti saumanauhan kiinnitykseen.▪
Märkätiloihin sekä kuiviin tiloihin.▪
Voidaan käyttää pinnoilla kuten kipsi, betoni, kevyt-
betoni jne.

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Miellyttävä levittää▪
Erittäin hienojakoinen hyvällä täyttökyvyllä▪
Erittäin sileä pinta joka on helppo hioa▪
Nopea kuivuminen▪
Märkätiloihin (myös kuivat tilat)▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
Fulfill the requirements of  CE-marking according to  
EN 15824 and EN 13963.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Vesipohjainen kevyttasoite joka pohjautuu kalsiumkarbonaattiin sekä ak-
ryylikopolymeereihin.

Pakkaus 10 L
5 L
250 ml

Olomuoto / Väri Vaaleansininen

Käyttöikä 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa)

Varastointiolosuhteet Varastoi viileässä. Älä altista pakkaselle.
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Tiheys noin. 1,2 kg/l

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki 1 litra / m² / mm

Kerrospaksuus 5 mm maksimi

Alustan lämpötila Alustan sekä tasoitteen lämpötila on oltava yli +5°C

Kuivumisaika 1-2 tuntia, riippuen kerrospaksuudesta.

TYÖSTÖ OHJEET
Tuotetta voidaan käyttää materiaaleissa, kuten kipsi-
levyissä, betonissa, kevytbetonissa jne.. Pienissä kor-
jauksissa (enintään 5 mm) sekä ylitasoituksissa. Suu-
remmissa täytöissä (yli 5 mm) tasoite suositellaan le-
vitettäväksi useammassa kerroksessa. Anna kerros-
ten kuivua riittävästi ja suorita hionta kerrosten välis-
sä.

▪

Tasoite voidaan maalata lateksi- / alkydimaaleilla tai 
päälystää PVC seinämateriaaleilla, vedeneristeellä tai 
laatoilla.

▪

Ennen tasoittamisen aloittamista, varmista että alus-
ta on puhdas

▪

Ennen asennusta, poista kaikki irtoava materiaali. 
Alustan tulisi olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikesta pö-
lystä. Käytä teräslastaa ja pidä lastaa noin 30° kul-
massa seinään nähden. Levitä tasoite laajoilla liikkeil-
lä painamatta liikaa. Hio kuivunut pinta jokaisen ker-
roksen välissä, hienojakoisella hiomapaperilla. Huo-
lehdi myös hiotun pinnan puhdistuksesta kuivalla 
harjalla tai liinalla ennen seuraavaa kerrosta, tapettia 
tai maalia.

▪

Mikäli seinälle asennetaan tapetti, muista esikäsitellä 
seinä ohennetulla seinäliimalla (katso seinäliiman 
käyttöohjeet ohennusohjeistukseen), varmistaaksesi 
hyvän tarttuvuuden sekä välttämästä ilmakuplien 
syntymistä.

▪

Suuremmissa täytöissä / korjauksissa, käytä Kotikittiä 
tai Kotikitti Rapid.

▪

Tuote on tarkoitettu märkätiloihin, mutta voidaan 
käyttää myös kuivissa tiloissa. Vain sisäkäyttöön!

▪

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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