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3630 

CASCO RENORAPID 
 
PIELIETOJUMS 

Universāls remonta maisījums uz cementa un polimēru bāzes; grīdas, 
sienu un griestu izlīdzināšanai un remontam.  
Paredzēts lietošanai uz koka, kokskaidu plātņu un akmens virsmām 
pirms keramikas flīžu vai grīdas segumu likšanas, kā arī pirms 
pašizlīdzinošo izlīdzināšanas maisījumu (izlīdzinošo kārtu) uzklāšanas. 
Izstrādājums ir piemērots kāpņu pakāpienu remontam, padziļinājumu 
izlīdzināšanai, vertikālu un horizontālu virsmu izlīdzināšanai.  
Nesatur kazeīnu – izstrādājumu var izmantot dzīvojamās mājās, birojos, 
slimnīcās, skolās utt. 
Izstrādājums ir piemērots lietošanai mitrās un sausās telpās, veicot 
iekšējās apdares darbus, kā arī balkonos, terasēs u.c. vietās, veicot 
ārējās apdares darbus (tai skaitā baseiniem un grīdas apsildes 
sistēmām). 

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS 
Ļoti stabils, stiprs un ūdensizturīgs maisījums remontam un 
izlīdzināšanai. 
Izstrādājums ātri sacietē – var staigāt pa virsmu apmēram 45 minūtes 
pēc uzklāšanas. 
Spiedes stiprības robeža 28,5 N/mm² pēc 28 diennaktīm. 
Zems iekšējais spriegums. 
Neplaisā biezāku kārtu uzklāšanas gadījumā. 
Zems tilpuma rukums. 
Zems hroma saturs saskaņā ar lēmumu REACH. 
Maksimālais kārtas biezums: 1-10 mm, un, pievienojot smiltis: 10-30 
mm.  

 
 
TEHNISKIE DATI 

Bāze Maisījums uz cementa un polimēru bāzes 
Krāsa Pelēka 
Stāvoklis Pulveris 
Blīvums Pulveris iepakojumā: apmēram 1,80 kg/l 

Sajaucot ar ūdeni: apmēram 2,05 kg/l 
pH: > 10 
Temperatūrizturība -20 °C...+80 °C 
 
 
DARBA APSTĀKĻI 
Darba temperatūra Ne mazāk par +5 °С 
Darba maisījuma izlietošanas 
laiks 

Apmēram 15 minūtes 

Var staigāt Pēc apmēram 45 minūtēm 
Var likt grīdas segumu Pēc 24 stundām (ja kārtas biezums ir līdz 10 mm). 
Patēriņš Apmēram 1,6 kg/m²/mm 
Darbarīki Tērauda špakteļlāpstiņa 
Iepakojums 25 kg 
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Uzglabāšanas laiks 12 mēneši 
Izstrādājuma uzglabāšana Neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā. Pēc atvēršanas 

iepakojums uzreiz jāaizver un ātri jāizlieto. Salizturīgs. 
 
 
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
Pamatvirsmas sagatavošana 
Pirms remonta vai piepildīšanas sākuma pamatvirsmai jābūt tīrai un sausai. Atdalījušās kārtas, cementa 
gabali un citas piesārņojošas vielas jānoņem mehāniski. Virsma jāattīra ar suku. Pielipšanas uzlabošanai 
virsma jāsamitrina. Vecie keramikas segumi rūpīgi jāattīra (vajadzības gadījumā jānoslīpē). Veicot ārējās 
apdares darbus, maisījumu var uzklāt uz mitras, bet ne uz slapjas virsmas. 
 
Gruntēšana 
Jāizvairās no pārāk biezas gruntskārtas uzklāšanas. Grīdas temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C. 
Jānogruntē visa pamatvirsma, uzklājot izstrādājumu "Casco Primer", kas ir atšķaidīts ar ūdeni saskaņā ar 
instrukciju. Jāļauj virsmai pilnīgi nožūt. Lieli caurumi, virsmas, kurām ir liela ekspluatācijas slodze, un ārējās 
virsmas jānogruntē ar saistslāni, ko veido 1 daļa "Casco Primer", 3 daļas ūdens un 5 daļas "Casco 
RenoRapid" (pēc svara). 
 
Samaisīšanas attiecība 
Izstrādājums "Casco Renorapid" ir gatavs lietošanai pēc tam, kad:  
- tam ir pievienoti 3,75 l tīra un auksta ūdens uz 25 kg pulvera; 
- tam ir pievienoti 4,75 l tīra un auksta ūdens uz 25 kg pulvera kopā ar 16 kg smilšu (frakcija līdz 3 mm). 
Sajaukšanai var izmantot maisītāju, kura ātrums ir apmēram 600 apgr/min. Lai iegūtu labāku gala rezultātu, 
ļoti svarīgi ievērot pareizu pulvera un ūdens samaisīšanas attiecību. Nesamaisīt vairāk izstrādājuma, nekā 
ir iespējams izlietot 15 minūšu laikā. 
 
Uzklāšana 
Maisījuma izlīdzināšanai uz virsmas lietojama tērauda špakteļlāpstiņa. Izlīdzināšanai lietojot "Casco 
RenoRapid", it īpaši izlīdzinot sienas, jāuzklāj viena kārta. Ja "Casco RenoRapid" uzklāj vairākās kārtās, 
jāseko, lai katra nākamā kārta nebūtu biezāka par iepriekšējo. Kārtu biezums un izturība nedrīkst 
palielināties, klājot daudzas kārtas. Svaigs pārklājums jāsargā no tiešiem saules stariem un caurvēja. 
Augsta temperatūra paātrina, savukārt zema temperatūra palēnina sacietēšanas procesu. 
Maksimālais kārtas biezums līdz 30 mm: 
Uz tīras un līdz matēti mitram stāvoklim samitrinātas pamatvirsmas ar ķelli jāuzklāj cementa java, kas ir 
sagatavota no standarta cementa un smalkām attīrītām smiltīm (0-4 mm) attiecībā no 1:1 līdz 1:3 pēc 
tilpuma. Gruntēšana ar izstrādājumu "Casco Primer" novērš priekšlaicīgu ūdens zudumu. Žūšanas laiks – 
apmēram 24 stundas. Ja ir augsta temperatūra, tad pirmām kārtām jāaizsargā no pārāk straujas žūšanas. 
Veicot ārdarbus un lielas virsmas izlīdzināšanu (grīda), pamatvirsma iepriekš jāapstrādā ar nostiprinošu 
masu, kas ir sagatavota no "Casco RenoRapid" un "Casco Primer", sk. maisījuma attiecību. Uz svaigas 
nostiprinošās masas jāuzklāj "Casco RenoRapid". Nostiprinošā masa nedrīkst nožūt. 
Telpām, zem kurām nav pagraba, saskaņā ar normām jābūt iepriekš aizsargātām pret mitrumu, kas nāk no 
zemes virsmas. 
Betona izlīdzināšana tiek veikta atkarībā no lietojamās virskārtas tieši pirms virskārtas uzklāšanas. 
 
Tīrīšana 
Darbā ar izstrādājumu ievērot tīrību. Strādāt akurāti. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst uz 
ādas, nekavējoties nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Darbarīkus nomazgāt ar ūdeni pirms izstrādājuma 
nožūšanas. Sausu maisījumu var noņemt tikai mehāniski. 
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DROŠĪBAS TEHNIKA 
 
Kairinošs. Satur cementu. Darba laikā ievērot darba higiēnas prasības. Kairina elpošanas orgānus un ādu. Atkarībā 
no lietotajiem daudzumiem un darba apstākļiem izmantot piemērotus aizsarglīdzekļus. Nopietnu bojājumu draudi 
acīm. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Atkarībā no 
lietotajiem daudzumiem un darba apstākļiem izmantot piemērotus aizsarglīdzekļus. Izstrādājums nav paredzēts 
lietošanai iekšķīgi (nenorīt). Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai 
marķējumu. Sargāt no bērniem. Papildinformācija par darba drošības noteikumiem ir ietverta izstrādājuma 
drošības datu lapā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mūsu informācijas sagatavošanas pamatā ir laboratorijā veikti izmēģinājumi un praktiskā pieredze, tāpēc to var vērtēt kā 
ieteikumus, izraugoties produkciju un darba metodi. Tā kā lietotāju darba apstākļi neatrodas mūsu kontroles sfērā, nevaram 
uzņemties atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz miesas bojājumiem un īpašuma bojāšanu, ko patiešām ir 
izraisījuši kādu mūsu ražoto izstrādājumu trūkumi un defekti. Papildinformāciju var sniegt izstrādājuma pārstāvis. Ražotājs saglabā 
tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma. 


