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 Päiväys: 4.1.2017 

Casco SuperPrimer 
Tiiviiden ja imemättömien pintojen 

pohjustamiseen 
 

   

• Käytetään alustoilla, jotka 
ovat imemättömiä tai kiiltäviä 
kuten:  

– Keraamiset laatat 

– Metalli, teräs, pelti 

– Alumiini 

– Epoksimaalit ja       
epoksimassat 

– Ei polyuretaani pohjaisille 
pinnotteille 

– Luonnonkivi ja 
kvartsivinyylilaatat ja muut 
kovat päällystemateriaalit 

 

 

 

 

• Heti käyttövalmis 

• Ei saa ohentaa  

• Liuotteeton   

• Parantaa tartuntaa. 

• Pigmentoitu, jotta 
pohjusteen käyttö voidaan 
havaita 

• Kuivuttuaan hiekkamainen 
hyvä tartuntapohja 

• Sisältää kvartsihiekkaa 

 

SuperPrimeria käytetään Casco tuotteiden yhteydessä 
tartunnan parantamiseen ennen tasoitusta tai 
keraamisten päällysteiden asentamista kohteisiin joihin 
normaalisti käytetään epoksiprimeria. 
Suositellaan erityisesti lattialämmitysjärjestelmille, 
joissa pintamateriaalina on alumiinikalvo. Huom! 
SuperPrimeria ei voida käyttää alustoilla, joilla on 
jatkuva maakosteus rasitus. Märkätiloissa 
vedeneristekerros tulee sijaita SuperPrimer kerroksen 
yläpuolella. Ulkotiloissa vedeneristyksen tulee olla myös 
pohjustekerroksen yläpuolella. Ylösnostot on tehtävä 
mahdollisimman korkealle, niin ettei kosteus pääse 
vedeneristekerroksen alle. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Keinohartsidispersio 
Värisävy:   Vaaleansininen 
Ominaispaino:  n. 1,43 kg / l 
Kuiva-ainepitoisuus: n. 63% 
pH:  n. 9% ohentamattomana 
Paloluokitus:  Ei syttyvää 
Menekki:  n. 150g / m² tai 7 m² / l 
Työskentelylämpötila: +10ºC - +20ºC. Ei alle +5 °C 
Kuivumisaika: n. 1-3 tuntia normaaleissa 

olosuhteissa. 
Työväline: Pensseli, Tela, Harja 
 
Varastointi: Säilyy kuivassa ja viileässä 

vähintään 1 vuoden 
avaamattomassa  

 alkuperäispakkauksessa. 
Avattu astia tulee pitää 
suljettuna. Ei saa jäätyä. 

 
Pakkauskoko: 1L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Alustan vaatimukset: 
Alustan tulee olla vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja 
irtonaisista kerroksista. Alustan vaatimuksia ovat riittävä 
lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus. Suhteellinen kosteus 
tulee olla alle tasoitteen ja päällystemateriaalin 
edellyttämän tason. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja 
muut pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti. 
Vanhat veteen liukenevat liimajäänteet kuten sulfiittiliimat 
tulee poistaa täydellisesti. Vanhat veteen liukenemattomat 
liimajäänteet tulee poistaa mekaanisesti lähes täydellisesti. 
Imuroi alusta huolellisesti. Vanhat kivipinnat on yleensä 
käsitelty vahalla tai hoitoaineilla. Pinnat on puhdistettava 
ennen pohjustusta. 
Kaikki metallipinnat, jotka voivat ruostua tulee olla 
ruosteenestokäsiteltyjä ennen käsittelyä SuperPrimerillä.  
  
Pohjustus: 
Sekoita Pohjuste ennen käyttöä. Älä ohenna. Levitä 
pohjuste pensselillä, harjalla tai telalla kuivalle ja hyvin 
pudistetulle alustalle. Vältä lammikoita. Pohjustamisen 
tehtävänä on varmistaa tartunta. Ohjeista poikkeaminen 
heikentää tarttuvuutta. SuperPrimerillä pohjustettu pinta on 
jälleenkäsiteltävä 36 tunnin kuluttua pohjustamisesta, 
muutoin pinta on käsiteltävä uudestaan SuperPrimerilla. 
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Työskenneltäessä pohjustusaineiden kanssa on 
huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja 
silmäkosketusta. Käytä suojakäsineitä. Jos pohjustusaine 
joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos 
pohjustusaine joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, 
hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Pohjustusaineita tulee 
käsitellä huolellisesti eikä niitä saa päästää viemäriin, 
vesistöön eikä maaperään. 
 
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. 
Kuivunut pohjuste liukenee asetoniin. 
 
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan 
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Märkä tuote 
imeytetään imevään materiaaliin. Kovettunut jäte, voidaan 
yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat 
myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne 
yleiselle kaatopaikalle.  
 
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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