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Casco Kotikitti Rapid 
 

 

• Soveltuu kiinnitys- ja 
tasoituslaastiksi. 

• Hienorakeinen 

• Erittäin riittoisa, joustava ja 
luja. 

• Erittäin hyvät 
täyttöominaisuudet. 

• Kutistumaton ja hyvä 
tarttuvuus. 

• Erittäin hyvät 
kiinnitysominaisuudet. 

• Kerrosvahvuus 1-200mm 

 

 

Käsilevitteinen korjaustasoite sisä- ja 
ulkokäyttöön. 
Kovettuu nopeasti. 
Soveltuu useille erityyppisille alustoille kuten, 
betoni, tiili, kevytbetoni sekä kipsi- ja 
puukuitulevypinnoille. 
Voidaan käyttää paksuina kerroksina ilman 
kutistumista. 
Valkoisen värinsä ansiosta soveltuu 
erinomaisesti mm. marmorin ja lasimosaiikin 
kiinnittämiseen. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Erikoissementtien ja 

kevyiden täyteaineiden seos 
Värisävy:   Valkoinen 
Ominaispaino:  Kovettuneena n. 900 kg / m3,  
  sekoitettuna n.1300 kg / m3 
Paloluokitus:  Ei syttyvää 
pH  >10 
 
Menekki:  0,9 kg / m2 / mm 

tasoituksessa ja 1,8 – 4 kg  
laatoituksessa, laatasta ja 
alustasta riippuen  

Työskentelylämpötila: n. +10°C - +2 °C. Ei koskaan 
alle +5 °C.  

 Mahdollisimman tasainen 
lämpötila tasoitustyön 
aikana. 

Astia-aika: n. 45min / 18°C 
Työskentelyaika: n. 15 min (+18°C) 
Sekoittaminen: 3 osaa Kotikitti Rapidia/ yksi 

osa kylmää, +5°C - +20°C, 
puhdasta vettä. Käytä 
koneellista sekoitusta n. 600 
kierr./min. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Kovettuminen: Ohuet kerrokset n. 1 h ja 

paksummat kerrokset n. 24 h 
lämpötilasta ja 
ilmankosteudesta riippuen. 

 
Työväline:  Teräslasta 
 
Varastointi:  Varastoitava kuivassa ja 

viileässä varastossa. Säilyy 
vähintään 6kk 
avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa. 

 
Pakkauskoko: 750g, 2,5kg, 10kg 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Alusta: 
Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa 
tartuntaa heikentävistä aineista. Heikot ainekerrokset  
tulee poistaa mekaanisesti ennen tasoitusta. Imemättömiä 
alustoja ei tarvitse pohjustaa. Huokoiset alustat sisätiloissa ( 
betoni, laastipinnat, sekä sementtipohjaiset tasoitteet) 
pohjustetaan Casco Pohjusteella  1:5 seoksella. Huokoiset 
alustat ulkotiloissa (betoni, laastipinnat, sekä 
sementtipohjaiset tasoitteet) kostutetaan vedellä. Tasoita 
heti kostutetulle pinnalle. 
 
Asennus: 
Sekoita Kotikitti Rapid ohjeen mukaisessa suhteessa 
koneellisesti. Massan on oltava tasaista ja paakutonta. 
Levitä Kotikitti Rapid teräslastalla. Tasoite voidaan hioa kun 
pinta on vaalentunut. Huomioi, että tasoite ei ole helppo 
hioa kun se on täysin kovettunut.  
 
Laatoittaminen:  
Laatoituksessa alustan on oltava kuten edellä. Vanhat 
maalipinnat pestään soodaliuoksella ja karhennetaan. 
Tiloissa, jotka luokitellaan märkätiloiksi, poista 
maalikerrokset ennen tasoitusta ja vedeneristyksen 
asennusta. Noudata aina vedeneristysohjeita märkätiloja 
kunnostettaessa. Kipsilevyt pohjustetaan Casco 
Pohjusteella ohjeen mukaisesti. Varmista maton valmistajan 
suositus, mikäli laatoitetaan homogeenisen PVC-maton 
päälle. Matto puhdistetaan huolellisesti liasta ja rasvasta. 
Tarvittaessa täytyy pinta karhentaa. Märkätiloissa emme 
suosittele maton päälle laatoitusta. 
Laatoitettaessa levitä Casco Kotikitti Rapid laastikamman 
tasaisella puolella alustaan. Kampaa laasti auki alueelta, 
jonka ehdit n. 15 minuutin kuluessa laatoittaa. Varmista, 
että laatan tausta on kokonaan kastunut Casco Kotikitti 
Rapidista. Paina laatta kunnolla laastiin ja liikuta sitä hiukan 
sivuttain, jotta liimaharja kaatuu. Kamman hammaskoko 
tulee valita laatan koon mukaan.  Imukykyiset laatat ovat 
saumattavissa 24 tunnin kuluttua.  On tärkeää, että 
noudatat annettuja ohjeita tuotteiden käytöstä. Ohjeista 
poikkeaminen heikentää lopputulosta. 
 
Lattiakipsin asennus: 
Levitä Kotikitti Rapid hammastetulla laastikammalla 6 x 6 
mm alustalle. Aseta kipsilevy välittömästi märän 
laastipinnan päälle. Levyt voidaan ruuvata alustaansa tai 
niiden päälle voidaan asettaa painoja kiinnittyvyyden 
varmistamiseksi. Ruuvit tai painot voidaan poistaa 24 h:n 
kuluttua. 

  
 
Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä 
ilmanvaihdosta työkohteessa. Tuotteessa on yli 30 % 
sementtiä ja se on syövyttävää. Jos tasoitetta joutuu iholle 
pese iho välittömästi vedellä ja saippualla. Jos tasoitetta 
roiskuu silmiin, on ne huuhdeltava välittömästi runsaalla 
vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu välittömästi 
lääkärin hoitoon. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. 
Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti. 
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Kuiva jäte ja tyhjät tuotepakkaukset voidaan 
yleensä toimittaa yleiselle kaatopaikalle. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa 
 
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
www.casco.fi 
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