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TUOTETIETOESITE

Casco® WallFiller
Valkoinen kipsipohjainen seinätasoite ylitasoituksiin sekä pienempiin paikkakorjauksiin.

TUOTEKUVAUS
Kipsipohjainen seinätasoite ylitasoituksiin sekä myös 
paikkakorjauksiin. Voidaan käyttää seinillä ja katoissa. 
Ei kutistu ja on erittäin helposti hiottavissa sileäksi.
Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa. Ei suositella leveille 
väleille puupohjaisissa paneeleissa.

KÄYTTÖ
Ylitasoituksiin▪
Pieniin korjauksiin▪
Seiniin ja kattoon.▪
Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.▪
Ei suositella leveille väleille puupohjaisissa paneeleis-
sa.

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Pölysidottu.▪
Valkoinen.▪
Erittäin hienojakoinen, lopputuloksena täydellisen si-
leä pinta.

▪

Helppo levittää.▪
Ei kutistu.▪
Nopeasti kovettuva.▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Kipsipohjainen.

Pakkaus 10 kg, paperipussi
3 kg, PE-pussi

Olomuoto / Väri Valkoinen jauhe.

Käyttöikä 12 kk 10 kg pussilla ja 24 kk 3 kg PE-Pussilla. (Avaamaton pakkaus).

Varastointiolosuhteet Varastoi avaamattomassa pakkauksessa viileässä, kuivassa ja suojassa pak-
kaselta.Avattu pakkaus tulee käyttää mahdollisimman nopeasti.

Tiheys Noin 950 kg/m3 ja sekoitettuna 1,4 kg/m3

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitussuhde Sekoita 10 kg jauhetta 6 L kylmää vettä tai 3 kg jauhetta noin 1,8 L vettä.

Menekki Noin 1.0 kg/m2/mm

Kerrospaksuus Täyttöpaksuus: 20 mm yhdessä kerroksessa.

Astia-aika Noin 1h

Hiottavissa noin 45 minuutin – 1 vrk, riippuen alustasta, lämpötilasta sekä Kuivumisaika
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ilmankosteudesta.
Pinnoitettavissa: Noin 1 tunnin kuluttua, riippuen lämpötilasta ja ilmankos-
teudesta.

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
Alustan esikäsittely
Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki ir-
toava materiaali mekaanisesti. Tehdessä ylitasoitusta 
laajoilla alueilla, imukykyisellä alustalla - betoni, rap-
paus, kevyt betoni, jne - Pohjusta alusta Casco Pohjus-
teella; Katso sekoitussuhde pohjusteen tuotetietoesit-
teestä tai pakkauksesta. Casco Pohjusteen tulee olla 
täysin kuiva ennen työn aloittamista.
Korjaus ja täyttö
Käytä kapeakärkistä teräslastaa levittääksesi tasoitet-
ta. Levitä massa välittömästi tasaiseksi leveämmällä 
lastalla. Korjattaessa suuria koloja, reikiä jne. Käytä jäl-
kitasoituksessa leveämpää lastaa kuin reikäkohta jotta 
tuote tasoittuu kunnolla. Syvät reiät ja kolot tulee 
täyttää useammalla kerralla, käytä kerralla maksimis-
saan 20 mm / kerros.Tasoitteen voi hioa kun tuote on 
kuivunut.
Huom! Ei suositella suurille / leveille väleille puupoh-
jaisissaa paneeleissa..
Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.
Työkalut
Pienet korjaukset: Kapea teräslasta / putsikauha
Suuret korjaukset: Leveä teräslasta

SEKOITUS

Sekoita 10 kg Casco® WallFiller jauhetta ja noin 6 osaa 
kylmää, puhdasta vettä (tai 3 kg jauhetta ja 1,8 litraa 
vettä). Sekoita Casco® WallFiller homogeeniseksi, ta-
saiseksi massaksi. Suosittelemme sähköistä sekoitinta.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kiinnitä huomiota hyvään työhygieniaan. Käsittele se-
koittamatonta tuotetta varovaisesti kehittämättä pö-
lyä. Tuotteen osuessa iholle, pese saippualla ja vedel-
lä. Mikäli tuotetta osuu silmiin, huuhtele välittömästi 
vedellä ja hakeudu hoitoon. Varastoi lasten ulottumat-
tomissa. Puhdista työkalut vedellä. Kovettunut tuote 
voidaan poistaa vain mekaanisesti.

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-
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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