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Korvaa UUSI

VD Fix
Käyttövalmis, liuotteeton,
synteettinen
hartsidispersiopohjuste,
erityisen tehokas suojaamaan
alustaa kosteudelta
levitysvaiheessa kuivumisajan
ollessa lyhyt. Myös imukyvyn
vähentämiseen ja tasoitteen
tartunnan parantamiseen. Vain
sisäkäyttöön.

• Liuotteeton
• Käyttövalmis
• Käytetään lattiassa ja seinissä
• Hyvä tarttuvuus imeville alustoille
• Nopea kuivumisaika
• Helppo levittää telalla
• Soveltuu lattialämmityslattioille
• Ei häiritsevää hajua
• Sitoo pölyjäämiä

TEKNISET TIEDOT

ALUSTA

Koostumus: liuotteeton, synteettinen hartsidispersio
Väri: purppura
Ominaispaino: 1,0 kg/litra
Kuiva-ainepitoisuus: noin 22 %
pH-arvo: noin 7,5
Menekki: noin 100–150 g/m2 (noin 7–10 m2/kg) riippuen alustan
tyypistä ja imukyvystä
Kuivumisaika: Tartunnan parantamiseen ja imukyvyn
vähentämiseen noin 10 minuuttia ja kosteussuojaukseen 1 tunti.
Työskentelylämpötila: ei alle +5 ºC

VD Fixille soveltuvia alustoja ovat:

Kaikki arvot ovat noin-arvoja ja riippuvat ympäristöolosuhteiden
vaihtelusta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

betoni
kevytbetoni
sementti- ja pikasementtitasoitteet
kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
kipsilaasti (standardin EN 13279-1 mukaisesti)
sementtilaasti, kalkki-sementtilaasti (CS I - CS IV
standardin EN 998-1 mukaisesti)
vanhat alustat, joilla on vedenkestäviä liimajäämiä
kipsilevyt
puualustat.

ALUSTAN VAATIMUKSET
KÄYTTÖKOHTEET
VD Fix soveltuu:
•
•
•

pohjusteeksi imukyvyn vähentämiseen
pohjusteeksi tasoitteen tartunnan parantamiseen
imevillä alustoilla
pohjusteeksi suojaamaan alustaa kosteudelta
levitysvaiheessa.

•
•
•
•

Riittävä lujuus, kantokyky, liikkumattomuus ja
kuivuus.
Ei kiinnittymistä heikentäviä kerroksia, kuten
pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahanpoistoaineita tai
irtohiukkasia.
Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittiliimat, tulee
poistaa kokonaan.
Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa
mekaanisesti mahdollisimman huolellisesti.
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•
•

Maanvaraiset lattiat, tulee suojata alhaalta
nousevalta kosteudelta standardin mukaisesti.
Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden
ja käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.

VARASTOINTI
•
•
•

SEKOITUSSUHDE
•
Käytä VD Fixiä ohentamattomana
Imukyvyn vähentämiseen ja tartunnan
parantamiseen:
•
betoni
•
kevytbetoni
•
sementti- ja pikasementtitasoitteet
•
kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
•
kipsilaasti
•
sementtilaasti, kalkki-sementtilaasti
•
kipsilevyt.
Suojaamaan alustaa kosteudelta levitysvaiheessa:
•
puualustat
•
kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
•
kipsilaasti
•
alustat, joilla on vanhoja veteen
liukenemattomia liimajäämiä.

SUOSITELTU TYÖSKENTELYMENETELMÄ
•
•
•

Sekoita VD Fix ennen käyttöä.
Levitä pohjuste kuivalle alustalle tasaisesti
sopivalla työkalulla, esim. telalla tai harjalla.
Vältä lätäköiden muodostumista.
CASCO / SCHÖNOX -tasoitteet voidaan levittää
noin 10 minuutin – 1 tunnin kuivumisajan
jälkeen. Tarkista tarkemmat tiedot tasoitteiden
tuoteselosteista.

PAKKAUS
•
•

1,0 kg
5,0 kg

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan
käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän
työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta
työn lopputuloksesta. Vastuumme kattaa ainoastaan henkilö- tai
omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista
valmistamissamme tuotteissa.

Säilytä VD Fix viileässä ja kuivassa paikassa.
Tuote ei saa jäätyä.
Säilytyslämpötila: ei alle +5 ºC
Säilyvyysaika 1 vuosi (avaamattomassa
pakkauksessa).
Avatut pakkaukset tulisi sulkea välittömästi ja
käyttää mahdollisimman pian.

HÄVITTÄMINEN
•
Tyhjennä pakkaukset ja hävitä paikallisten
vaatimusten mukaisesti.
•
Noudata paikallisia säädöksiä tuotejäännösten,
pesuveden ja tuotejäännöksiä sisältävien
astioiden hävittämisessä.
EMICODE
•

EC 1 Plus: erittäin vähäpäästöinen

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
Vaaraluokan merkintä
Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta
KÄYTTÖOHJE
•
•

Puhdista työvälineet välittömästi vedellä.
Noudata asianmukaisia tuoteselostuksia
käyttäessäsi täydentäviä tuotteita. Jos olet
epävarma, suosittelemme lisätietojen pyytämistä
valmistajalta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Käyttäjän tulee huomioida sovellettavat suositukset, ohjeet
ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä rakenteelliset ja tekniset
säädökset. Takaamme, että kaikki tuotteemme lähtevät
tehtaalta täydellisessä kunnossa. Ilmoittamamme
suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne
on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi käyttäjälle. Emme voi taata
tuoteominaisuuksia, koska emme voi vaikuttaa käyttäjän
työskentely-ympäristöön, työn toteutukseen tai
menetelmään. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat
versiot.

Sertifioitu:

Oy Sika Finland
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Koskelontie 23 C / PL 49
02921 ESPOO
Puhelin: (09) 511 431
Faksi 09 511 433 00
Internet: www.casco.fi

