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TUOTETIETOESITE

Casco® VD Super Grip
Erikoistartuntapohjuste tiiviille ja imukyvyttömille alustoille, käyttövalmis

TUOTEKUVAUS
Liuotinvapaa, valmiiksi sekoitettu erikoisakrylaattidis-
persio. Erittäin hyvä tarttuvuus useimpiin sileisiin ja ei-
imukykyisiin alustoihin, kuten keraamisiin laattoihin, 
PVC:hen, epoksipinnoitteisiin ja terrazzoon (mosaiikki-
betoni).

KÄYTTÖ
Sisäkäyttöön▪
Lattioille ja seinille▪
Soveltuu lattialämmityslattioille▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Liuotinvapaa / vesipohjainen▪
Käyttövalmis▪
Hyvä tartunta imukyvyttömiin alustoihin▪
Nopea kuivumisaika▪
Helppo levitys telalla▪
Matalapäästöinen▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
EC1 Plus▪
M1▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Erikoisakrylaattidispersio lisäaineilla

Pakkaus 1 kg astia (x 6 laatikossa)
5 kg astia

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

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

Väri Sininen

Tiheys 1,38 kg/L

Kiintoainepitoisuus tilavuusosina Noin. 63%

pH-arvo Noin. 9,0

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitussuhde Käyttövalmis

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

Ympäristön lämpötila +5°C - +25°C (alusta ei alle +5°C)

▪ Tarttuvuuden paraneminen n. 0,5-3h Odotusaika / päällepinnoitettavuus
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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 Super Grip soveltuu parantamaan tasoittei-
den tarttuvuutta sileään ja imukyvyttömään alustaan.

EQUIPMENT

Tela (suositeltu) tai harja

ALUSTAN LAATU

Casco® VD Super Grip soveltuu:
epoksipinnoille▪
vanhat alustat, kuten keraamiset laatat, luonnonki-
vet ja terrazzo (mosaiikkibetoni)

▪

vaillinaisesti hiekoitettu mastiksiasfalttibetonit tai tii-
vistetty asfalttibetoni

▪

vanhat tiivistetyt/pinnoitetut pinnat▪
vanhat sileät ja tiiviit betonialustat▪
vanhat alustat, joissa on vanhoja vedenkestäviä lii-
majäämiä

▪

teräs ja muut metallit▪
Hyvin kiinniolevat, perusteellisesti puhdistetut ja hio-
tut lattiapinnat (paitsi PO- ja PU-pinnoitetut päällys-
teet).

▪

Ruostuva metalli on suojattava korroosionestopinnoit-
teella ennen Casco® VD Super Grip levittämistä
ALUSTAVAATIMUKSET

Riittävä lujuus, kantokyky, mittatarkkuus ja pysyvä 
kuivuus

▪

Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kerroksia, esim. 
pöly, lika, öljy, rasva, vahat puhdistusaineet ja irto-
naiset hiukkaset

▪

Vesiliukoisten liimojen kerrokset, esim. sulfaattiset 
liimat, tulee poistaa kokonaan

▪

Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaani-
sesti mahdollisimman perusteellisesti

▪

Vanhoilla pinnoitteilla tulee olla riittävä tarttuvuus 
alustaan. Heikosti sitoutuneet päällysteet on poistet-
tava

▪

Kaikki imukyvyttömät pinnat tulee puhdistaa ja hioa 
huolellisesti

▪

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

▪

Asiaankuuluvien voimassa olevien standardien, oh-▪

jeiden ja tietolehtien vaatimuksia tulee noudattaa
PU-tiivistetyt tai PU-pinnoitetut päällysteet eivät so-
vellu Casco® VD Super Grip käsittelyyn. Epäselvissä ta-
pauksissa pohjusta testialue tarkastaaksesi tartunnan 
taso.

ALUSTAN VALMISTELU

Poista mekaanisesti irtoavat kerrokset, epäpuhtaudet 
yms., jos sellaisia on. Imuroi. Alustan tulee olla kiinteä, 
puhdas ja pölytön, rasvaton ja vahaton ennen pohjus-
tusta.

SEKOITUS

Älä sekoita Casco® VD Super Grip tuotetta veden kans-
sa.

TYÖSTÖ

Suositeltu työskentelytapa:
Sekoita tuote porakonevispilällä koneellisesti ennen 
käyttöä

▪

Levitä tuote telalla puhtaalle alustalle tasaisesti. 
Lammikoita ei saa syntyä

▪

Tasoitteet voidaan levittää kuivumisajan jälkeen n. 1-
2 tuntia. Katso sopivat tasoitteet tuoteselosteista.

▪

Vanhat vinyyli-, linoleumi- ja kumipäällysteet (päällyk-
sen paksuus 2,5 mm asti):

Suositeltavat tasoitteet: Casco Floor Expert AP, APF, 
XA ja XAF

▪

Tasoitteen minimikerroksen paksuus on 3,0 mm.▪
Vanhat päällysteet, joissa on pehmustettu tausta, ei-
vät sovellu pohjustettavaksi.

▪

Jos päällyste on > 2,5 mm, ota yhteyttä tekniseen 
palveluun.

▪

Kun on odotettavissa suuria kuormituksia (esim. sai-
raalat jne.), vanhojen päällysteiden pohjustusta ja ta-
soitusta ei suositella.

▪

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

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut välittömästi vedellä. Käytä asetonia 
kuivuneen 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-
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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.

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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