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Casco Cement Rapid 
 

 

• Nopeasti kovettuva, 
sementtipohjainen asennus- 
ja korjausmassa 

• Lämmönkestävä +1000°C 

• Kovettuu n. 10 min 

• Korkea vetolujuus 

• Pakkasenkestävä. 

 

 

Hyvä tarttuvuus useimpiin alustoihin kuten 
betoniin, rappaukseen, tiileen ja muihin 
vastaaviin. 
Soveltuu erilaisiin korjauksiin, kolojen 
paikkauksiin, tulipesiin, kannakkeiden 
kiinnityksiin kattoon ja seiniin. 
Sisä- ja ulkokäyttöön. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Erikoissementtien seos 
Värisävy:   Tumman harmaa 
Ominaispaino:  n. 1690 kg / m³ 
Paloluokitus:  Ei syttyvää 
pH  >10 
 
Menekki:  1,7 kg kuivaa pulveria / 

m² /mm  
Työskentelylämpötila: n. +10°C - +20°C. Ei koskaan 

alle +5°C.  
Työskentelyaika: n. 2-3 min (+18°C) 
Sekoittaminen: 3 osaa pulveria / 1 osa 

kylmää(+5ºC - +15ºC) vettä 
tai 1 kg pulveria / 2,5 dl 
kylmää vettä. 

  Huom! Lämmin vesi 
nopeuttaa kovettumista ja 
heikentää tasoitteen 
ominaisuuksia! Sekoita 
Cement Rapid koneellisesti, 
n. 600 kierr./  min, tasaiseksi, 
paakuttomaksi massaksi. Älä 
sekoita suurempaa määrää 
kuin mitä ehdit käyttää 2 – 3 
min. aikana. 

 
 
 
 

 
 
 
Kovettuminen: Cement Rapid kovettuu n.10 

min. kuluessa, joten tuote on 
erinomainen esim. 
pienempiin korjauksiin. 
Korjattu kohta voidaan 
kuormittaa 30 min kuluttua. 

 
Työväline:  Teräslasta 
 
Varastointi:  Varastoitava kuivassa ja 

viileässä varastossa. Säilyy 
vähintään 6kk 
avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa. 

 
Pakkauskoko: 1kg 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Asennus: 
Sekoitettu massa levitetään pienellä teräs lastalla, hieman 
leveämmälle alueelle kuin korjattava kohta. Pinta on 
hiottavissa heti massan kuivuttua. 
 
Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
Kun työskentelet huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä 
ilmanvaihdosta työkohteessa. Jos tasoitetta joutuu iholle, 
pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tasoitetta 
roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla 
vedellä. Tuote sisältää sementtiä. 
Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti 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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