
 

KASIL VESIERISTYSRAPPAUS 

Käyttövalmis kuivalaasti DIN 18557 

Käyttökohteet: 

Maanalaisten kosteusteknisesti haastavien rakenteiden vesieristys sisä- ja ulkopuolelle. 

Ominaisuudet: 

- Sisä- ja ulkokäyttöön (suolan- ja pakkasenkestävä) 

- Soveltuu käsin ja konerappaukseen. 

Tekniset tiedot: 

Koostumus: valkokalkkihydraattia ja sementtiä 

Raekoko ≤ 2 mm 

diffuusiovastuskerroin μ = 44 

kapillaarinen veden imeytyminen W24 <0,5 kg / m² 

Käyttöohjeet:  

Alustan tulee olla vapaa irtopaloista ja puhdas. Epäpuhtaudet ja heikosti kiinni olevat kerrokset 

poistetaan huolellisesti esim. hiekkapuhalluksella. Alustan tulee olla halkeilematon. Alustan 

huokoset ja epätasaisuudet täytetään tarkoitukseen soveltuvalla laastilla esim. 

Kasil Pohjustuslaasti. Alusta kostutetaan mattakosteaksi ennen pinnoitteen levitystä. 

Sekoitus: 

Lisää 25 kg:an jauhetta 3,2-3,5 L puhdasta vettä. Sekoita se porakonevispilällä hitaalla 

kierrosnopeudella. maksimisekoitusaika on 5 min. 

Käyttölämpötila: 

5-25 °C. 

Lämpötila on säilyttävä 72 tuntia käsittelyn jälkeen. 

Käsittelyaika: 

Max 60 min. 

Tänä aikana voi lisätä 0,2 L vettä ja sekoittaa se huolellisesti. 

Rappaus: 

Soveltuu käsin- ja konerappaukseen. 

Halkeilun estämiseksi on rappauksen jälkeen huolehdittava riittävästä kosteudesta mahdollisen 

liian nopean kuivumisen estämiseksi. 

Rappauksen kerrosvahvuus: 

Vähintään 1,5 cm. 



 
 

 

Menekki: 

25 kg / m² 1,5 cm kerrosvahvuudella. 

Välineiden puhdistus: 

Heti käytön jälkeen vedellä. 

Hävittäminen: 

Kuljetussäiliöt ja sekoitusastiat on toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Anna tuotteen 

kovettua ennen hävittämistä. 

Eurooppalainen jätekoodi asetus AVV: 01 04 10 pölymäiset ja jauhemaiset jätteet muut kuin 

mainitut 01 04 07. 

pakkaus: 

25 kg säkki 

Turvallisuus: 

Huomaa käyttöturvallisuustiedote ja säännökset ammattimaisesti käsiteltäessä sementtipohjaisia 

materiaaleja. 

Säilyvyys: 

Säilyy vähintään 9 kuukautta säilytettynä kuivassa ja alkuperäisissä suljetuissa astioissa. 

Vaaralausekkeet: 

R 37/38                          Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa 

R 41                                Ärsyttää silmiä 

Turvallisuusohje: 

S 2:                  Säilytettävä lasten ulottumattomissa 

S 22:                Vältettävä pölyn hengittämistä 

S 24/25:          Vältä kosketusta silmiin / ihoon 

S 26:                Jos silmäkosketus, niin huuhtele välittömästi huolellisesti vedellä ja mene lääkäriin 

S 27:                 Riisu heti saastuneet vaatteet 

S 28:                 Jos kosketus ihoon, niin pese välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla 

S 37/39:           Käytä sopivia suojakäsineitä ja suojaa silmät ja kasvot 

S 46:                 Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä  

                          pakkaus / etiketti. 


