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Casco Tekstiililiima 
 
 

   

• Kestää +60 °C 
vesipesun, ei kestä 
kemiallista pesua 

• Voidaan käyttää 
märkä- sekä 
kontaktiliimana 

 

 

Erilaisten vaatteiden ja muiden tekstiilien 
liimaamiseen.  
Liimalla voidaan liimata esim. nahka-, puuvilla-, 
akryyli/villa-, polyesteri/puuvilla- ja muita 
tekstiilejä. 
Liima soveltuu erittäin hyvin esim. 
työvaatteiden ja farkkukankaiden 
liimaamiseen. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus: Luonnonkumilateksi 
 
Väri: Valkoinen 
 
Ominaispaino:  n. 950 kg / m³ 
 
Kuiva-ainepitoisuus: n. 57 % 
 
Liuote:  Vesi 
 
Paloluokitus: Ei syttyvää 
 
Työskentelylämpötila: +15°C - +25°C 
 
Lämmönkesto:  Kestää vesipesun +60°C 
 
Varastointi: Säilyy vähintään 2 vuotta 

avaamattomassa 
pakkauksessa 

 
Pakkauskoko:  40 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Liimattavien pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. 
Tekstiilipinnat eivät saa olla kyllästettyjä.  
Kontaktiliimaus: Liima levitetään ohuelti molemmille 
pinnoille ja annetaan kuivua n. 30 min riippuen lämpötilasta 
ja materiaalista. Liimakalvo ei saa olla nihkeä. 
Tekstiilikappaleet puristetaan tämän jälkeen voimakkaasti 
yhteen. Aseta liimattavat kappaleet heti lopulliseen 
asentoon, koska liima tarttuu heti. 
 
Märkäliimaus: Liima levitetään toiselle pinnalle. Liimattavat 
tekstiilikappaleet puristetaan yhteen viiden minuutin ajaksi 
ja annetaan kuivua n. 30 min.  
 
Huuhtele pois ylimääräinen liima haalealla vedellä. Ei 
suositella ohuille tekstiileille.  
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
 
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Jos liimaa joutuu 
iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos liimaa 
joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla 
vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti 
lääkärin hoitoon. Roiskekosketus voi aiheuttaa 
kumiallergikolle ärsytystä. 
 
Puhdista työvälineet saippuavedellä välittömästi käytön 
jälkeen ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima voidaan 
poistaa mekaanisesti tai lakkabensiinillä. 
 
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote 
toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Kuivunut liima ja 
kuivuneet tuotepakkaukset voidaan yleensä toimittaa 
sellaisenaan kaatopaikalle.  
 
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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