
TUOTETIETOESITE
Sika® Filler-103
KÄSILEVITTEINEN SEINÄTASOITE KESKIKARKEASTA KEVYEEN TASOITUKSEEN  0 - 4 MM

TUOTEKUVAUS
Sika® Filler-103 on käyttövalmis, vesipohjainen helpos-
ti levittyvä tasoite, joka on helppo työstää ja jolla on
minimaalinen kutistuminen. Tasoite soveltuu seinille
sisätiloissa.

KÄYTTÖ
Sika® Filler-103 käytetään yleistasoitteena kuivissa ti-
loissa, joissa halutaan tasainen ja sileä pinta, joka on
valmis maalattavaksi, tapetoitavaksi tai vastaaavasti
käsiteltäväksi. Voidaan käyttää mm. betonille, kevytbe-
tonille, laastille, kipsilevyille, kerrospaksuus 0 - 4 mm.
Tyypillisiä Sika® Filler-103 käyttökohteita:

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Hyvät täyttöominaisuudet ja minimaaliset kutistumi-
sominaisuudet

▪

Maalattavissa▪
Pitkä avoinaika▪
Voidaan kerralla levittää 0 - 4 mm kerropaksuus▪
Tarttuu hyvin betoniin, laastiin ja kipsiin▪

TUOTETIETO
Pakkaus 5 l og 10 l

Olomuoto / Väri Vaaleanharmaa

Käyttöikä 12 kuukautta valmistuksesta avaamattomassa pakkauksessa.

Varastointiolosuhteet Viileässä, suojattava pakkaselta.

Tiheys ~ 1,1 g/cm3

Maksimi raekoko 0,15 mm

Kiintoainepitoisuus 55 %

Menekki ~ 1,1 kg/m²

Kuivumisaika Kuivumisaika: ~ 2 - 3 tuntia (+20°C)
Paksumpia täyttöjä tehdessä tulee työ tehdä kerroksittain ja annettava ai-
na edellisen kerroksen kuivua ennen seuraavaa työvaihetta.
Paksummat kerrokset vaativat huomattavasti pidemmän kuivumisajan. Kui-
vumisaikaan vaikuttaa myös ilmanlämpötila ja ilman suhteellinen kosteus.

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Puhdas ja kuiva, luja, pölytön, rasvaton ja öljytön, tar-

tuntaa heikentävät aineosat on poistettava. Hiottaes-
sa pintoja tulee muistaa työturvallisuus ja –hygienia.
Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset on huomioita-
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va.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan välittömästi vedellä. Kovet-
tunut/kuivunut materiaali voidaan poistaa ainoastaan
mekaanisesti.

RAJOITUKSET
Paksunmissa kerroksissa tulee käyttää kerkeampaa
tasoitetta SikaFiller-105.

▪

Kiinnitettävä huomiota kerrospaksuuksiin ja kuivumi-
saikoihin

▪

Liian nopeasti lisätty seuraava kerros aihettaa halkea-
mia ja tasoitteen irtoamista.

▪

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

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 tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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