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 Päiväys: 13.1.2017 

CascoSpack LV 
Märkätilatasoite 
 

 

• Maalattavissa sekä 
päällystettävissä 
seinäpäällystemateriaaleilla. 

• Täyttää 
vetolujuusvaatimuksen  
0,5 N / mm2 

• Soveltuu kylpyhuoneiden 
tasoittamiseen ennen 
vedeneristystä  

 

 

 

 

Täyttävä katto- ja seinätasoite osa-, sauma ja 
ylitasoituksiin kohteisiin sisätiloissa, joissa 
tarvitaan veden ja kosteuden kestävää 
tasoitetta.  
Soveltuu mm. rappaus-, betoni-, kevytbetoni- 
ja rakennuslevypinnoille. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Akryylisekapolymeerilateksi 
Värisävy:   Vihertävän harmaa 
Ominaispaino:  n. 1,1 kg/l 
Suurin raekoko: 0,15mm 
Ohenne:  Vesi. Valmiiksi sekoitettu,  

(ei yleensä ohenneta) 
Menekki: n. 0,6 l / m² 
Työskentelylämpötila: +10°C - + 20°C. Lämpötilan 

tulisi olla tasainen tuotteen 
kuivumisen ja käytön ajan. Ei 
alle +5°C. 

Kerrospaksuus:  0,15 mm - 4,0 mm 
Kuivumisaika: Noin 2-4 tuntia hiottavissa ja 

päällemaalattavissa (riippuen    
                                                      kerrospaksuudesta, ilman 

lämpötilasta ja suhteellisesta 
kosteudesta) 

Työväline: Teräslasta 
 
Varastointi: Säilyy n. 1 vuoden 

avaamattomassa 
pakkauksessa. Säilytettävä 
kuivassa. Ei saa jäätyä. 

 Kuljetettava lämpimässä 
vaunussa.. 

 
Pakkauskoko: 500ml, 5l, 10l 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Esikäsittely: 
Käsiteltävän pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja vapaa 
tartuntaa heikentävistä materiaaleista. 
Lämpötilan on oltava min. + 5°C, ja ilman 
kosteuspitoisuuden alle 80% RH. 
Maalaamattomat pinnat puhdistetaan hyvin liasta ja 
pölystä. 
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään huolellisesti. Vanha 
irtoava maali kaavitaan pois, kovat ja kiiltävät pinnat 
Hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. 
  
Tasoite levitetään lastalla 1-2 kertaa tai tarpeen mukaan. 
Kuiva pinta hiotaan ja hiontapöly poistetaan. 
Kuivunut pinta voidaan maalata vesiohenteisella / 
alkydimaalilla tai tapetoida kostean tilan seinäpäällysteillä. 
Tasoitepinta soveltuu myös vedeneristyksen ja laatoituksen 
alle. Varmista liiman sopivuus seinäpäällysteelle.  
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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. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti 
lääkärin hoitoon. 
Käytä hiottaessa pölysuojaa ja suojalaseja. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. 
Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Pastamainen tuote on toimitettava 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Kuivunut tuote voidaan 
toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat 
myyntipakkaukset voidaan hävittää viemällä ne 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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