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CASCO MULTIFIX 4141 
 
 
KÄYTTÖALA: Casco Multifix soveltuu useiden laattamateriaalien kiinnittämiseen monille 

eri alustamateriaaleille 
 Tuotetta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa 
 Soveltuu seinä- ja lattiapinnoille sekä lattialämmityslattioille 
 Voidaan laatoittaa vanhan laatoituksen päälle 
 
TUOTEOMINAISUUDET: Erikoissementteihin ja polymeereihin perustuva joustava kiinnityslaasti 
 Saumanarujen käyttö ei ole välttämätöntä, koska tuotteella on   
 erinomainen alkutarttuvuus materiaaliin 
 Kestää vettä ja pakkasta 
 Täyttää C2 vetolujuusvaatimuksen 
 
PAKKAUSKOKO: 5 kg, 15 kg, 25 kg 
 
 
Tekniset tiedot: Koostumus Erikoissementtien ja polymeerien seos 
  Väri Harmaa jauhe 
  Ominaispaino n. 1,33 kg / m³ 
  pH n. 10 
  Paloluokitus Ei palavaa 
   
Käyttötiedot: Menekki n. 1,8 - 4,5 kg / m2 alustasta ja laatasta riippuen 
  Työskentelylämpötila Alusta ja materiaali ei alle +5 °C 
  Työskentelyaika) Tuote nahoittuu n. 15 min  
  (avoinaika kuluessa. Astia-aika on n. 4 h (+18 °C) 

Nahoittumis- ja astia-aika riippuvat alustasta sekä  
   ilman kosteudesta ja lämpötilasta 
  Sekoitus 5 kg jauhetta n. 1,5 l vettä 
   15 kg jauhetta n. 4,5 l vettä 
   25 kg jauhetta n. 7,5 l vettä 
  Kevyesti  Saumaus huokoisilla laatoilla ja 
  kuormitettavissa / imevillä alustoilla n. 1 vrk. laattojen kiinnityksestä  
  saumattavissa ja 2-5 vrk tiivispintaisilla laatoilla sekä 

vesieristetyillä pinnoilla 
 
Varastointi: Viileä ja kuiva varasto. Tuote säilyy vähintään 1 vuoden avaamattomassa  
  alkuperäispakkauksessa 
 
 
Käyttöohje: 
 
Alusta 
Alustan tulee täyttää SisäRYL 2000 vaatimukset. Imevät ja huokoiset pinnat tulee pohjustaa Casco Pohjuste 
3698:lla ohjeen mukaisesti. Märkätilojen laatoituksesta saat lisätietoa Cascon erillisistä tee-se-itse oppaista. 
Multifixillä voidaan kiinnittää laattoja myös jo laatoitetulle alustalle. Varmistu, että vanha laatoitus on hyvin 
kiinni. Pese ja karhenna pinta hyvin tarttuvuuden parantamiseksi. Levitä pinnalle ohut n. 1 mm tartuntakerros 
Multifixiä. Tartuntakerroksen on oltava kuiva ennen laatoitustyön aloittamista.  
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Asennus 
Sekoita laasti kylmään ja puhtaaseen veteen n. 7,5 l vettä / 25 kg Multifixiä. Käytä koneellista sekoitusta n. 600 
kierrosta / min. Massan on oltava tasainen ja paakuton. Levitä laasti ensin laastikamman sileällä puolella 
seinä- tai lattiapinnalle. ”Kampaa” tämän jälkeen laasti auki lastan hammastetulla puolella. Älä levitä laastia 
enempää kuin ehdit 15 min aikana laatoittaa. Paina laatta kiinni laastipintaan ja liikuta niitä sivuttain varmistaen 
laatan kunnollinen tarttuminen. Valitse lastan hammastus laattakoon ja alustan mukaan. Muista, että lämpötila 
ja kosteus vaikuttavat kuivumisnopeuteen. Saumaus voidaan suorittaa huokoisille laatoille, betoni- ja muilla 
imevillä pinnoilla n. 1 vrk kuluttua laattojen kiinnityksestä. Tiivispintaisilla materiaaleilla sekä vesieristetyillä 
pinnoilla voidaan saumaus suorittaa n. 2-5 vrk:n kuluttua laattojen kiinnityksestä. 
 
Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, huomioi työhygienia. Käytä suojakäsineitä ja suojavoidetta 
käsissä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työkohteessa. Käytä hengityssuojaimia sekoitusvaiheessa. 
Ihokosketuksissa pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tuotetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ja harjalla ennen laastin kuivumista. Kuivunut laasti voidaan poistaa mekaanisesti.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava kuiva jäte toimitetaan 
kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivat tuotepakkaukset voidaan yleensä toimittaa sellaisenaan kaatopaikalle. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
 
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. 
 

 

 
 


