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TUOTETIETOESITE

Casco® VD Ready Fix
Nopea, erikoispohjuste imukykyisille alustoille, käyttövalmis.

TUOTEKUVAUS
Käyttövalmis, liuotinvapaa, synteettinen hartsidisper-
siopohjamaali, joka suojaa alustaa erityisesti tasoittei-
den kosteudelta. Myös imukyvyn vähentämiseen ja ta-
soitteen tarttuvuuden parantamiseen.

KÄYTTÖ
Vain sisäkäyttöön▪
Lattioille ja seinille▪
Soveltuu lattialämmityslattioille▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Liuotinvapaa / vesipohjainen▪
Käyttövalmis▪
Nopea kuivumisaika▪
Hyvä tartunta imukykyisille alustoille▪
Helppo levitys telalla / pensselillä▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
EC1 Plus▪
M1▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Synteettinen hartsidispersio, liuotinvapaa

Pakkaus 1 kg astia
5 kg astia

Käyttöikä 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa. Avattu pakkaus tulee sulkea 
välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.

Varastointiolosuhteet Viileässä, kuivassa, ei alle +5 °C. Ei saa jäätyä.

Väri Violetti

Tiheys 1,00 kg/l

Kiintoainepitoisuus tilavuusosina noin 22%

pH-arvo noin 8,0
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitussuhde Käyttövalmis

Riittoisuus 7-10 m²/kg (100-150g/m²), riippuen alustan ja levitystyökalun tyypistä ja 
imukyvystä

Ympäristön lämpötila +5°C - +25°C, (lattia ei saa olla alle +5°C)

Odotusaika / päällepinnoitettavuus Tarttuvuuden paraneminen ja imukyvyn vähentäminen n. 10 minuuttia▪
Kosteussuojana n. 1 tunti▪

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

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen 
käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja 
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsitte-
lystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET
Casco® VD Ready Fix voidaan käyttää pohjusteena 
imukyvyn vähentämiseen, tasoitteiden tarttuvuuden 
parantamiseen imukykyisille alustoille ja suojaamiseen 
tasoitteiden kosteudelta levitysvaiheen aikana. Imuky-
vyttömille alustoille suositellaan Casco® VD Super Gri-
piä.

EQUIPMENT

Tela tai harja / pensseli

ALUSTAN LAATU

Casco® VD Ready Fix soveltuu:
betonille▪
kevytbetoni▪
sementtipohjaiset- ja pikatasoitteet▪
kalsium-sulfaattitasoitteet (kipsi)▪
kipsirappaus (EN 13279-1 mukaisesti)▪
sementtirappaus, kalkki-sementtirappaus (CS I - CS IV 
EN 998-1 mukaisesti)

▪

vanhat alustat, joissa on vanhoja vedenkestäviä lii-
majäämiä

▪

kipsilevyt▪
puualustat▪

ALUSTAVAATIMUKSET
Riittävä lujuus, kantokyky, mittatarkkuus ja pysyvä 
kuivuus.

▪

Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kerroksia, esim. 
pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahaa, puhdistusaineita tai 
irtonaisia hiukkasia.

▪

Vesiliukoisten liima-aineiden kerrokset, esim. sulfaat-▪

tiset liimat, tulee poistaa kokonaan
Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaani-
sesti mahdollisimman perusteellisesti

▪

Huoneet, joiden alla ei ole kellaria, on suojattava 
kosteuden nousulta vaatimusten mukaisesti

▪

Asiaankuuluvien, voimassa olevien standardien, oh-
jeiden ja tietolehtien vaatimukset tulee huomioida

▪

ALUSTAN VALMISTELU

Poista mekaanisesti irtonaiset pinnat, epäpuhtaudet ja 
sementtiliima, jos sellaisia on. Imuroi pinta. Alustan tu-
lee olla kiinteä, puhdas ja pölytön ennen pohjustusta.

SEKOITUS

Älä sekoita Casco® VD Ready Fix tuotetta veden kans-
sa.

TYÖSTÖ

Suositeltu työskentelytapa:
Ravista astiaa ennen levitystä.▪
Levitä pohjuste tasaisesti kuivalle alustalle harjalla, 
siten että pohjuste tunkeutuu huokosiin tasaisesti. 
Lammikoita ei saa syntyä.

▪

Tasoitteet voidaan levittää kuivumisajan jälkeen n. 
10 - 60 min jälkeen. Katso soveltuvat tasoitteet tuot-
teiden omista tuotetietoesitteistä.

▪

Huomautus! Jos pohjustettu pinta on vanhempi kuin 
72 tuntia (3vrk) ennen tasoitteen levitystä, pohjustus 
on toistettava.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut välittömästi vedellä. Käytä asetonia 
kuivatun pohjusteen poistamiseen.

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

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-
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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.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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