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TUOTETIETOESITE

CascoSpack Universal
KÄYTTÖVALMIS SEINÄTASOITE JOKA MUODOSTAA ERITTÄIN TASAISEN PINNAN JA TÄYTTÄÄ HY-
VIN. LEVITETTÄVISSÄ MYÖS TELALLA.

TUOTEKUVAUS
Käyttövalmis seinätasoite joka muodostaa erittäin ta-
saisen pinnan ja täyttää hyvin. Helppo levittää ja vä-
häinen kutistuma. Osa-, sauma-ja ylitasoituksiin beto-
nilla, kevytbetonilla ja rakennuslevypinnoille. Soveltuu 
hyvin saumanauhojen kiinnitykseen. Levitettävissä 
myös telalla. Soveltuu maalattavaksi tai alustaksi tape-
toinnille jne.. Kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖ
Ylitasoituksiin▪
Telattavissa 1-2min sekoituksen jälkeen.▪
Kerrospaksuus 4 mm.▪
Saumanauhan asennukseen▪
Käytettävissä tapetin, verkon maalin yms alustana.▪
Kuivuun tiloihin▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Erittäin helppo levittää▪
Erittäin hienojakoinen erinomaisilla täyttöominai-
suuksilla

▪

Tasainen pinta joka on helppo hioa▪
Lyhyt kuivumisaika (Kuivumisen näkee värisävyn 
muutoksesta)

▪

Pieniin korjauksiin sekä koko seinän ylitasoitukseen▪
Telattavissa sekoituksen jälkeen▪

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

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Pastamainen dispersio perustuen kalsiumiin.

Pakkaus 10 L
5 L
250 ml

Olomuoto / Väri Vaaleanharmaa

Käyttöikä 12 kk (avaamattomassa pakkauksessa).

Varastointiolosuhteet Varastoi kuivassa ja viileässä suojassa pakkaselta.

Tiheys Noin 1,35 kg/l

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki 1 litra / m² / mm

Kerrospaksuus  4 mm / kerros

Alustan lämpötila Ei alle +5°C
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Kuivumisaika 1–2 tuntia, riippuen kerrospaksuudesta

TYÖSTÖ OHJEET
Tuotetta voidaan käyttää eri materiaaleilla kuten: 
kipsilevy, puu, betoni, kevytbetoni, lastulevy jne. Pie-
niin paikkauksiin (<4mm), osa ja ylitasoituksiin (alle 
4mm). Suuremmissa täytöissä (yli 4mm) tasoite suo-
sitellaan levitettäväksi useammassa kerroksessa. An-
na kerrosten kuivua riittävästi ja suorita hionta ker-
rosten välissä.

▪

Pasta on telattavissa 1-2 minuutin sekoittamisen jäl-
keen. Älä lisää vettä!

▪

Jos käytetään pintoihin kuten lasikuitupäälysteet on 
tuotetta levitettävä kahdesti

▪

Tuote voidaan ylimaalata tai tuotetta voidaan käyt-
tää tapetoinnin pohjana.

▪

Tasoitus
Ennen asennusta, poista kaikki irtoava materiaali. 
Alustan tulisi olla puhdas, kuiva ja vapaa kaikesta pö-
lystä. Käytä teräslastaa ja pidä lastaa noin 30° kulmas-
sa seinään nähden. Levitä tasoite laajoilla liikkeillä pai-
namatta liikaa. Hio kuivunut pinta jokaisen kerroksen 
välissä, hienojakoisella hiomapaperilla. Huolehdi myös 
hiotun pinnan puhdistuksesta kuivalla harjalla tai lii-
nalla 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 syn-
tymistä.
Tuote on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin.

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
ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

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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