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TUOTETIETOESITE

Casco Easy Pro
Valkoinen, pastapohjainen rakennusliima keraamisille laatoille sekä akustiikkalevyille.

TUOTEKUVAUS
Soveltuu erityisesti kiinnittämään keraamisia laattoja, 
-mosaiikkeja ja lasimosaiikkeja kuivien tilojen seinille 
sekä akustiikkalevyjen liimaamiseen sisätiloissa niin 
seinille kuin kattoon. 

KÄYTTÖ
Casco Easy Pro soveltuu seuraavien materiaalien kiin-
nittämiseen:
seinillä (imevillä alustoilla)

keraamiset laatat joiden imukyky on >3%▪
savilaatat▪
klinkkerit▪
kivipuristelaatat▪
lasimosaiikki▪
lasitetut laatat▪
luonnonkivet, kivipuristelaatat jotka eivät 
ole arkoja värjääntymiselle

▪

akustiikkalevyt▪
keraamiset laatat alustoilla joille ennakoidaan jännit-
teitä

▪

sementtipohjaiset alustat▪
kalsiumsulfaattipohjaiset alustat▪
kipsilevyt▪
kuivat alueet▪
sisätiloissa▪

seinillä (imemättömillä alustoilla)
keraamiset laatat joiden imukyky on >3%▪
savilaatat▪
lasimosaiikki (maksimikoko 10 cm x 10 cm)▪
kivipuristelaatat (maksimikoko 10 cm x 10 cm)▪
luonnonkivet, kivipuristelaatat jotka eivät 
ole arkoja värjääntymiselle (maksimikoko 10 cm x 10 
cm)

▪

akustiikkalevyt (seinillä ja katoissa)▪
vanhat keraamiset alustat▪
kuivissa tiloissa▪
sisätiloissa▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
ei vaadi erityistä pohjustamista▪
käyttövalmis▪
erittäin helppo levittää▪
pitkä avoin aika▪
matala menekki▪
pysyvästi elastinen▪
saumattavissa 24 tunnin päästä▪
valkoinen▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
D2 TE according to EN 12004▪
a component within Casco Aquastop and Casco 
Wetstop wet room kits, approved by ETA

▪
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TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Vettähylkivä styrooli-akrylaatti dispersio

Pakkaus 1l, 3l ja 10 l muoviastia

Olomuoto / Väri Valkoinen pasta

Käyttöikä 12 kk

Varastointiolosuhteet Viileässä, kuivassa ja suojassa pakkaselta (suljetussa pakkauksessa).▪
Avatut pakkaukset tulee sulkea heti käytön jälkeen ja ne tulisi käyttää 
mahdollisimman nopeasti.

▪

Vältä tuotteen käyttöä ja säilyttämistä yli +35 °C ja viilentämästä alle +5 
°C.

▪

Tiheys Noin. 1,5 kg/l

pH-arvo 7.8

TEKNINEN TIETO

Lämmönkesto Kovetuttuaan, sietää +5 °C - +75 °C lämpötiloja.

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki B11 hammaslasta noin. 0,8 l/m²▪
4 mm hammaslasta noin. 1,1 l/m²▪
6 mm hammaslasta noin. 1,7 l/m²▪
8 mm hammaslasta noin. 2,1 l/m²▪
10 mm hammaslasta noin. 2,6 l/m²▪

Ympäristön lämpötila ei alle +5 °C

Alustan lämpötila ei alle +5 °C

Avoinaika noin. 40 minuuttia EN 1346 mukaan (avoinaika on riippuvainen ympäristön 
lämpötilasta sekä työmaan vaihtuvista olosuhteista. Tästä syystä tarkista 
liiman tuoreus säännöllisesti sormella ennen levyn asennusta.

Kuivumisaika Saumattavissa: noin 24 tunnin jälkeen +20 °C lämpötilassa.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

RAJOITUKSET
Käytä soveltuvia Casco® sementtipohjaisia kiinnitys-
laasteja kiinnitettäessä laattoja lattiaan sekä seinissä 
kun käytetään imemättömiä laattoja Casco® vedene-
risteen päälle tai imemättömän alustan päälle. Kuivu-
misaika tulee pidentymään kun liimataan imemättö-
miä laattoja vedeneristeen tai imemättömän alustan 
päälle.

▪

Käytettäessä märkätiloissa, kysy lisätietoa teknisestä 
neuvonnasta.

▪

Käytettäessä muita Casco tuotteita, tarkasta aina ky-
seisen tuotteen tuotetietoesite.

▪

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden 
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

betoni (vähintään 6 kk vanha)▪
kalkki-sementtirappaus (CS II, CS III of CS IV EN 998-1 
mukaan, puristuslujuus ≥ 2,5 N/mm²)

▪

tiilimuuraus▪
kipsilevy▪
kipsirappaus EN 13279-1 mukaan, puristuslujuus ≥ 
2,5 N/mm²

▪

kahitiilet▪
vanha keraaminen laatta (imemätön alusta)▪
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Casco® vedeneristeet (imemätön alusta)▪
vettähylkivät multiplex levyt (vain kuivat tilat)▪
pohjustusta ei vaadita▪

Alustan tulee olla riittävän luja, kuormitettavissa, kiin-
teä ja vapaa irtopölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja 
muista tartuntaa heikentävistä materiaaleista. Poista 
irtoavat ja sintraavat kerrokset soveltuvin menetel-
min. Vanhta keraamiset alustat tulee puhdistaa huo-
lellisesti ja hioa tarvittaessa. Kipsirappaus (EN 13279 
mukaan) vähintään 10 mm paksu kerros, siloittamaton 
pinta, muutoin pinta tulee hioa, jäännöskosteusarvo ≤ 
75% RH. Tarkkaile paikallisia ohjesääntöjä. Epätasaiset 
alustat tulee tasoittaa käyttäen soveltuvaa Casco® ta-
soitetta ohjeiden mukaan. Alustat kosteissa tiloissa tu-
lee olla suojattuna sopivalla Casco® vedeneristeellä. 
Casco® vedeneristeen päälle voidaan kiinnittää vain 
imeviä laattoja (keraamiset laatat imukyky > 3% tai sa-
vilaatta) tai lasimosaiikki (maksimikoko 10 cm x 10 
cm), tai kivipuristemosaiikkia (maksimikoko 10 cm x 10 
cm) tai luonnonkivi / keinotekoinen kivimosaiikki, joka 
ei ole herkkä värjääntymiselle tai vääntymiselle (mak-
simikoko 10 cm x 10 cm).

TYÖSTÖ

Valitse soveltuva hammaslasta käytettävän laatan tai 
akustiikkalevyn, levypinnan taustapinnan ja käytettä-
vän alustan pinnan mukaan. Levitä liima hammaslas-
talla alustaan tai kiinnitettävään laattaan / akustiikka-
levyyn. Aseta laatta / akustiikkalevy tukevasti liiman 
ollessa tuoretta ja ennen nahkoittumista. Työstä laatta 
/ akustiikkalevy tekemällä pientä sivuttaisliikettä var-
mistaaksesi luotettavan kiinnittymisen.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

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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