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TUOTETIETOESITE
Casco® WallCraft
VALKOSEMENTTIPOHJAINEN YLI- JA OIKOTASOITE ERITYISESTI SEINIEN JA KATTOJEN UUDISTA-
MISEEN JA STRUKTUROINTIIN. VOIDAAN LEVITTÄÄ LAATOILLE ILMAN POHJUSTETTA.

TUOTEKUVAUS
Casco WallCraft RDF on valkohartsi modifioitu sement-
tipohjainen tasoituslaasti. Erityisesti seinien ja katto-
jen uudistamiseen ja strukturointiin. Useimmilla alus-
toilla pohjustusta ei tarvita. Ominaista Casco WallCraft 
RDF tuotteelle on mm. erittäin helppo hiottavuus.

KÄYTTÖ
Seinien ja kattojen uudistamiseen ja strukturointiin. 
Useimmilla alustoilla pohjustusta ei tarvita.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Hienojakoinen▪
Valkoinen▪
Helppo hioa▪
Erittäin tasainen lopputulos▪
Uudistamiseen ja strukturointiin▪
Ei tarvitse pohjustusta useimmilla alustoilla▪
Pölysidottu▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Sementtipohja

Pakkaus 20,0 kg paperisäkki▪
4.0 kg paperisäkki (4 kpl myyntierä)▪

Olomuoto / Väri Valkoinen jauhe

Käyttöikä Varastointiaika 6 kk (suljetussa pakkauksessa).
Avatut pakkaukset tulisi sulkea välittömästi käytön jälkeen ja käyttää mah-
dollisimman nopeasti.

Varastointiolosuhteet Varastoi Casco WallCraft RDF viileässä ja kuivassa olosuhteessa

Tiheys 1,03 kg/liter kuivaa jauhetta

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki Noin 1,0 kg/m²/mm

Kerrospaksuus 0-20 mm

Alustan lämpötila Asennus- ja alustan lämpötila ei tulisi olla alle +5˚C, parhaan olosuhteen 
saat +15˚C - +20˚C lämpötilassa.

Astia-aika 30 minuuttia

Kuivumisaika ≤10 mm, 24h
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TYÖSTÖ OHJEET
Työstö
   
Casco WallCraft RDF soveltuu täyttöön oiko- ja ylita-
soitukseen:

Karkeat pinnat▪
Seinät ja katot▪
Keraamiset laatat▪
Kipsirappaukset▪
Kipsilevyjen saumat vahvikenauhalla ja ilman▪
Betonisten kattoelementtien saumojen tasoitukseen▪
Isot reiät tai kolot▪

Casco WallCraft RDF voidaan päälystää tapetilla, maa-
lilla, koristepinnoitteella
  
Sekoitussuhde
  
4 kg RDF / 1,8 litraa kylmää vettä
20 kg RDF / 9,2 litraa kylmää vettä
   
Pohjustus
  
Sekoitussuhde pohjuste:vesi;

Runsaasti imevät alustat Casco Pohjuste (1:3)▪
Kalsiumsulfaattialustat kuten kipsirappaus; pohjusta 
casco Pohjusteella (1:1). Jatkokäsittely voidaan suo-
rittaa täydellisen kuivumisen jälkeen (n.60min)

▪

Laatoilla erityista pohjustusta ei tarvita▪
  
Suositeltu työskentelytapa
  

Käytä puhdasta sankoa▪
Kaada Casco WallCraft RDF kylmään veteen ja sekoi-
ta tasaiseksi homogeeniseksi massaksi (sekoitus 
n.600rpm 3minuuttia).

▪

Käytä levitykseen ja tasoitukseen ruostumatonta te-
räslastaa.

▪

CascoWallCraft RDF voidaan levittää paksuinakin ker-
roksina yhdellä kertaa (20mm saakka).

▪

Kun tasoite alkaa kovettumaan, tasoita vielä kerran 
sileän lopputuloksen saamiseksi.

▪

Reikien täytössä voit käyttää sekoituksessa hieman 
vähemmän vettä saadaksesi tiivimmän koostumuk-
sen.

▪

Mikäli levitetään toinen kerros, ensimmäinen kuivu-
nut kerros tulisi pohjustaa Casco Pohjusteella (1:1).

▪

Älä käytä mineraalipohjaisia maaleja ja pinnoitteita 
Casco WallCraft RDF tasoitteen kanssa.

▪

Alustavaatimukset
Riittävä lujuus, kantokyky, liikkumattomuus ja kui-
vuus

▪

Ei kiinnittymistä heikentäviä kerroksia, kuten pölyä, 
likaa, öljyä, rasvaa tai vahanpoistoaineita.

▪

Toisistaan erottuvat ja irtonaiset aineskerrokset ja 
muut samantapaiset epäpuhtaudet tulee poistaa so-
pivalla menetelmällä, kuten hiomalla, harjaamalla, 
suihkupuhdistuksella, jyrsimisellä tai perusteellisella 
puhdistuksella.

▪

Vanhat, irralliset ja heikot tasoitekerrokset tulee 
poistaa mekaanisesti.

▪

Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden ja 
käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.

▪

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Casco WallCraft RDF soveltuu täyttämiseen, tasoitta-
miseen ja oikaisemiseen ilman pohjustusta:

Betoni▪
Sementtirappaus, kalkkisementtirappaus▪
(CS I - CS IV  EN 998-1 mukaan)▪
Keraamiset laatat▪
Vettä kestävät, tiiviit emulsiomaalit, akryylimaalit▪
Lateksimaalit▪
Kangas- ja lasikuitutapetit▪
Koristekipsi▪
Muurattu pinta▪

Kuten myös täyttämiseen, silottamiseen ja tasoittami-
seen pohjusteen kanssa:

Kipsirappaus  (EN 13279-1 mukaisesti)▪

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
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-
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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.
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