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Casco Glutolin Normal  
 
 
 

   

• Veteen sekoitettava 
tuote 

• Erittäin riittoisa 

• Nopea sekoittumaan 

• Voimakkaampi 
tarttuvuus kuin 
tavallisella 
tärkkelysliisterillä 

• Ei sisällä 
säilöntäaineita 

 

 

Tavallisten paperitapettien kiinnitykseen. 
Sopii kuivissa tiloissa kipsi- ja 
lastulevypinnoille. 
Vanhoille tapettipinnoille ja tasoitealustoille. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus: Metyyliselluloosa 
Väri:  Valkoinen pulveri. Kirkas 

valmiiksi sekoitettuna. 
Ominaispaino:  n. 350 kg / m³ 
pH:  n. 8 
Liuote:  Vesi 
Olomuoto:  Hyytelömäinen 
Menekki: n. 40 m² / 125 g jauhetta ja 

7,5 l vettä 
Työskentelylämpötila: Alusta, ilma ja materiaali ei 

alle +18°C 
Työskentelyaika: Avoaika 10 min. Asennusaika 

0 – 30 min Työskentelyaika 
on riippuvainen olosuhteista. 

Sekoitus: Sekoita 125 g pulveria 7,5 
litraan huoneenlämpöistä 
vettä. Anna seoksen seistä 
3-5 minuuttia ennen 
käyttöönottoa. 

Työvälineet:  Tela, sivellin tai 
liisteröintikone 

Varastointi:  Säilyy viileässä ja kuivassa. 
Säilyvyys vähintään 1 vuosi  
avaamattomassa 
alkuperäispakkauksessa. 
Tuotepakkaus pidettävä 
tiiviisti suljettuna 
varastoinnin ajan. 
 

 
 
 

Pakkauskoko:  125g 
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KÄYTTÖOHJEET: 
 
Liimattavat materiaalit: 
Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja 
liimasuosituksesta. Varo tahraamasta päällystepintoja 
liisterillä. Liisterin poistaminen voi olla hankalaa huokoisilta 
pinnoilta. Voimakas hankaaminen liisterinpoiston 
yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia 
valmiiseen pintaan. Liisteritahrat on poistettava tuoreena.   
 
Alusta: 
Alustan on oltava kuiva, puhdas, tasainen ja mielellään 
tasavärinen. 
Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. Vanhoista 
palstautuvista tapeteista on pintakerros poistettava ennen 
tapetin kiinnitystä. Vanhat saumat hiotaan tai tasoitetaan 
tarvittaessa. Maalatut seinäpinnat hiotaan ja pestään siihen 
soveltuvalla maalipesuaineella tai soodalla. Pesun jälkeen 
tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohdat 
saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan 
kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien 
kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen 
saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi 
aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla 
seinäpinnoilla voidaan tasoitus joutua tekemään kahteen 
kertaan. Hionnan jälkeen tasoitettu pinta täytyy 
esiliisteröidä liisterin ja veden seoksella 1:80. Esiliisteröinti 
tulee suorittaa myös, kun alusta on huokoinen tai erittäin 
imevä. 
  
Asennus: 
Sekoita liisteri hyvin ennen käyttöä. Levitä liisteriä tapetin 
taustaan maalaustelalla, harjalla tai käytä liisterikonetta 
tarpeellinen määrä. Raskaammat tapetit tarvitsevat 
enemmän liimaa kiinnittyäkseen. Taita vuodan liisteripinnat 
yhteen ja anna vettyä n. 5 - 10 min valmistajan ohjeiden 
noudattaen. Vuodat harjataan alustaansa tapettiharjalla tai 
muovisella tapettilastalla. Ylipursunut liisteri pyyhitään 
välittömästi kostealla rievulla pois tapetin pinnalta. Vuodat 
asennetaan normaalisti 
Puskusaumoin, mutta joskus myös saumat limitetään 
päällekkäin.   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Jos liisteriä joutuu 
iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liisteriä joutuu 
silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. 
Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin 
hoitoon. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ennen liisterin kuivumista.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote 
toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään 
imevään materiaaliin.  Kuivunut liima ja kuivuneet 
tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. 
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. 

 
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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