
Tuotetietoesite
Casco® Floor Expert ZZ
Toukokuu 2020, Versio 02.01
020815030110000011

TUOTETIETOESITE

Casco® Floor Expert ZZ
VALKOINEN ERITTÄIN NOPEASTI KOVETTUVA, ERITTÄIN HIENORAKEINEN JA JOUSTAVA LAASTI. 
POHJUSTUSVAPAA.

TUOTEKUVAUS
Valkoinen erittäin nopeasti kovettuva, erittäin hieno-
rakeinen ja joustava laasti. Nopeisiin korjauksiin, so-
veltuu useimmille alustoille. Pohjustusvapaa. Vain si-
säkäyttöön.

KÄYTTÖ
Nopeisiin korjauksiin useimmille alustoille▪
Käytetään lattiassa ja seinissä▪
Soveltuu lattialämmityslattioille▪
Vain sisäkäyttöön▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Erittäin nopeasti kuivuva▪
Erittäin hienorakeinen▪
Pohjustusvapaa▪
Joustava▪
Valkoinen▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Sementtipohjainen

Pakkaus 4,5 kg PE-pakkaus

Käyttöikä Säilyy 18 kuukautta (suljetussa pakkauksessa).
Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käytettävä mahdollisimman 
pian.

Varastointiolosuhteet Varastoi ZZ viileässä ja kuivassa paikassa.

Suhteellinen tiheys 0,91 kg/litra kuivaa jauhetta
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki noin. 1,1 kg/m²/mm

Kerrospaksuus 0-5 mm

Alustan lämpötila Tasoitteen sekä alustan lämpötila: Ei alle +5˚C, paras työstettävyys +15˚C - 
+20˚C

Astia-aika noin. 5 minuuttia

Odotusaika / päällepinnoitettavuus Käveltävissä. 30 minuuttia 
Päällystettävissä: noin. 30 minuuttia

TYÖSTÖ OHJEET
SEKOITUS

4,5 kg ZZ / 1,4 litraa kylmää vettä

TYÖSTÖ

ZZ soveltuu täyttämiseen, korjaukseen, tasoitukseen ja 
kaltevien pintojen tekemiseen:

kokonaisten lattiapintojen nopeaan tasoitukseen▪
porrasaskelmille ja tasanteille▪
korkeuserojen tasoittamiseen▪
korjausmassaksi reikien ja kolojen paikkaukseen.▪
voidaan käyttää tekstiili, keraamisten ja elastisten 
päällysteiden kanssa.

▪

vain sisäkäyttöön▪
tasoite on päällystettävä▪

POHJUSTUS
Alustojen pohjustamiseen käytetään sopivaa Casco 
Floor Expert-pohjustetta. Lisätietoja pohjusteiden tuo-
tetietoesitteestä.
SUOSITELTU TYÖSKENTELYMENETELMÄ

Käytä puhdasta sankoa.▪
Kaada ZZ:aa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita 
homogeeniseksi seokseksi (suositellaan koneellista 
sekoitusta).

▪

Levitä ja tasoita esimerkiksi tasoitelastalla.▪
Älä sekoita suurempaa määrää kuin ehdit käyttää 5 
minuutissa.

▪

Suojaa kovettuva ZZ korkealta ympäristön lämpötilal-
ta, suoralta auringonvalolta ja vedolta.

▪

Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jäl-
keen. 
 

▪

ALUSTAN LAATU

ZZ:lle soveltuvia sisätilojen alustoja ovat esim:
Betoni▪
Kevyt betoni▪
sementti ja pikasementtitasoitteet▪
kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet▪
valuasfalttitasoitteet (hiottu) IC 10 ja IC 15 standar-
din EN 13813 mukaisesti

▪

vanhat alustat, joilla on veteen liukenemattomia lii-
majäämiä

▪

vanhat alustat, kuten keraamiset laatat, luonnonki-
vet ja sementtimosaiikki

▪

puualustat▪
Kipsilevy▪

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
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.
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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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