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Casco Primer 
    

 

• Riittoisa ja helppolevitteinen 

• Lyhyt kuivumisaika  

• Lattialämmityslattioille 

• M1 –luokiteltu 

• Sisä- ja ulkotiloihin  

     

 

 

Liuotteeton vesiohenteinen dispersiopohjuste 
ja - lisäaine useimmille alustoille sekä 
tasoitteille.   
Alustan tiivistämiseen ja tartunnan 
parantamiseen ennen tasoitusta.  
Pohjustaminen parantaa tasoitteen, 
kiinnityslaastin sekä vedeneristeen 
tarttuvuutta alustaan.  
Sisä- ja ulkotiloihin. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Keinohartsidispersio 
Värisävy:   Sinertävä liuos 
Tiheys:  n. 1040 kg / m³ 
Kuiva-ainepitoisuus: n. 30% 
pH:  4,5% ohentamattomana 
Paloluokitus:  Ei syttyvää 
Menekki:  50 – 200 g / m² alustan 

imukyvystä, levitystavasta ja 
sekoitussuhteesta riippuen 

Työskentelylämpötila: +10ºC - +20ºC. Ei alle +5°C 
Lämmönkesto: Lattialämmityslattioilla ei yli 

+50 °C 
Työväline:  Harja, levypinnoille tela 
 
Varastointi:  Lämmin varasto. Säilyvyys 

vähintään 1 vuosi 
avaamattomassa  

 alkuperäispakkauksessa. 
Avattu astia tulee pitää 
suljettuna. Vedellä  

 ohennettu seos tulee käyttää 
viikon kuluessa. Ei saa jäätyä 

 
Pakkauskoko: 1L, 5L, 10L 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Alusta 
Alustan vaatimukset 
Alustan tulee olla vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja 
irtonaisista kerroksista. Alustan vaatimuksia ovat riittävä 
lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus. Suhteellinen kosteus 
tulee olla alle tasoitteen ja päällystemateriaalin 
edellyttämän tason. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja 
muut pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti. 
Vanhat veteen liukenevat liimajäänteet kuten sulfiittiliimat 
tulee poistaa täydellisesti. Vanhat veteen liukenemattomat 
liimajäänteet tulee poistaa mekaanisesti lähes täydellisesti. 
Imuroi alusta huolellisesti. 
 
Kuivumisaika: 
10 – 15 min imevillä betoni ja sementtitasoitepinnoilla. 30 – 
60 min heikosti imevillä alustoilla, sekä 24 h puu ja 
kipsipohjaisilla alustoilla. Kipsipohjaisia alustoja 
tasoitettaessa on pohjusteen kuivuttava 24 h. 
Vesieristämisen yhteydessä 1-2 h normaali olosuhteissa. 
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Sekoitussuhde: 
 
Imukyvyn vähentämiseen:   
1l Pohjustetta ja 5 l vettä 
 
Tartunnan parantamiseen   
Sementtipohjaisilla pinnoilla:  
1 l Pohjustetta ja 3 l vettä 
 
Sementtipohjaisen tasoitteen  
tartunnan parantamiseen   
kipsitasoitepintojen päälle:   
1 l Pohjustetta ja 1 l vettä (kuivuttava 24 h) 
 
Kipsilevyjen/puupohjaisten alustojen pohjustus: 
1 l Pohjustetta ja 1 l vettä (kuivuttava 24 h) 
 
Tasoitteen ominaisuuksien 
parantamiseen:   
1 l Pohjuste / 25 kg säkkien vesiseosta kohden. 
 
Vesieristyksen pohjusteena:  
1 l Pohjustetta ja 3 l vettä ( massiivialustat, betoni, tasoite 
yms. ) 
1l pohjustetta ja 1l vettä ( kipsi- ja puupohjaiset alustat ) 
 
Pohjustus: 
Sekoita Pohjuste ennen käyttöä. Ohenna Pohjuste ohjeiden 
mukaan kylmällä puhtaalla vedellä sekä levitä harjalla 
kuivalle alustalle. Vältä lammikoita. Voimakkaasti imeville 
alustoille suositellaan kaksi käsittelyä, jolloin ensimmäisen 
kerroksen annetaan kuivua 10 – 15 min. Pohjustamisen 
tehtävänä on varmistaa tartunta. Ohjeista poikkeaminen 
heikentää tarttuvuutta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
 
Työskenneltäessä pohjustusaineiden kanssa on 
huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho ja 
silmäkosketusta. Jos pohjustusaine joutuu iholle, pese iho 
saippualla ja vedellä. Jos pohjustusaine joutuu silmiin, on 
silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli 
ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. 
Pohjustusaineita tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa 
päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. 
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. 
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan 
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte 
voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat 
myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne 
yleiselle kaatopaikalle.  
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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