
Lisätietoja: www.casco.fi ja www.schonox.fi

Casco FloorCret 

Nopeasti kovettuva pikabetoni 

10-80mm kerrospaksuuksille 

sisätiloissa. Kävelykelpoinen n. 12h 

kuluttua, päällystettävissä 2-3 vrk 

kuluttua. Pieni kutistuma ja korkea 

puristus- ja vetolujuus.

EN 13813

CT-C30-F7

Casco Tempocret 

Nopeasti kovettuva pikabetoni 

10-80mm kerrospaksuuksille 

sisätiloissa. Kävelykelpoinen n. 3h 

kuluttua, päällystettävissä 24h 

kuluttua. Pieni kutistuma ja korkea 

puristus- ja vetolujuus.

EN 13813

CT-C40-F6

SCHÖNOX SEB PLUS 

Nopeasti kovettuva ja hyvin muotonsa 

säilyttävä betonimassa korjauspaikkauk-

siin ja pintalaattavaluihin sisä- ja ulkoti-

loissa. Kävelykelpoinen n. 6h kuluttua ja 

päällystettävissä n. 3 vrk kuluttua.

EN 13813

CT-C60-F6 

Kolme kovaa
Nopeasti kovettuvat pikabetonit

Täyttävät RT-kortin 84-11093 laatuvaatimukset asuntojen märkätilojen korjausrakentamisessa.



Tutustu aina huolella tuoteselosteeseen ennen työn aloitusta.
Lisätietoja: www.casco.fi tai www.schonox.fi

Ominaisuudet 

Casco FloorCret on nopeasti kovettuva pikabetoni. Se 

soveltuu hyvin märkätilojen kaatojen tekoon sekä 

betonilattioiden paikallisiin korjauksiin sisätiloissa. 

Casco FloorCret 25 kg

Kerrospaksuus: kiinnivalu 10-80 mm, 

uivana 35-80 mm (4mm teräsverkko)

Astia-aika: n. 40-60 min

Käveltävissä: n. 12 h kuluttua

Päällystettävissä: n. 2-3 vrk kuluttua, tiiviit pinnoitteet 4 vrk

Riittoisuus: 2,0 kg / m² / mm 

Tuotenumero: 9200 00000  

EAN koodi: 6416531260167

Säilyvyys: Väh. 12 kk avaamattomassa pakkauksessa  

kuivassa ja viileässä

Ominaisuudet 

Casco Tempocret on nopeasti kovettuva pikabetoni. Se 

soveltuu hyvin märkätilojen kaatojen tekoon sekä 

betonilattioiden paikallisiin korjauksiin sisätiloissa. 

Casco Tempocret 25 kg

Kerrospaksuus: kiinnivalu 10-80 mm,  

uivana 35-80 mm (4mm teräsverkko)

Astia-aika: n. 20 min

Käveltävissä: n. 3 h kuluttua

Päällystettävissä: n. 24 h kuluttua, tiiviit pinnoitteet 4 vrk

Riittoisuus: 1,8 kg / m² / mm 

Tuotenumero: 3650 82110  

EAN koodi: 7311980119549

Säilyvyys: Väh. 6 kk avaamattomassa pakkauksessa  

kuivassa ja viileässä

Ominaisuudet 

Nopeasti kovettuva ja hyvin muotonsa säilyttävä beto-

nimassa korjauspaikkauksiin ja pintalaattavaluihin sisä- 

ja ulkotiloissa. 

SCHÖNOX SEB PLUS 25 kg

Kerrospaksuus: kiinnivalu 10-80 mm,  

uivana 35-80 mm (4mm teräsverkko)

Astia-aika: n. 45 min

Käveltävissä: n. 6 h kuluttua

Päällystettävissä: n. 3 vrk, tiiviit pinnoitteet n. 7 vrk

Riittoisuus: 1,8 kg / m² / mm 

Tuotenumero: 3733 82110  

EAN koodi: 4016447008253

Säilyvyys: Väh. 6 kk avaamattomassa pakkauksessa  

kuivassa ja viileässä


