
Seinäliimat & tasoitteet
Helppoutta remonttiin

Seinä- 
liimat

Premium ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NonWoven ✔ ✔ ✔ ▲▲▲ ✔ ✔ ✔ ✔

WallPro ✔ ✔ ✔ ▲ ✔ ✔ ✔ ✔

WallPaper ✔ ✔ ✔ ■ ✔

Basic ▲ ✔ ✔ ✔

NewStart None

Aqua ✔ ✔ ✔ ✔ О ✔

TapetKlister ✔ ● ✔

Glutolin Special ✔ ●●● ✔ ✔

Remover NA NA ✔ NA ✔

Valmis-
tasoitteet

CascoSpack Universal ✔ ✔ ✔ Light 
grey

CascoSpack LV ✔ ✔ ✔ ✔
CascoSpack S ✔
MultiFill ✔ ✔ White

OneFill Premium ✔ White

GipsplateFiller ✔ ✔ White

HusFix ✔ ✔ Grey

HusFix Rapid ✔ ✔ White

WallFiller ✔ White

CementRapid ✔ ✔ Dark 
grey

WallCraft ✔ White

Betoplan ✔ ✔ ✔ Greyish



Seinäliimat & tasoitteet

Valikoimamme kattaa seinäliimoja 
kaikille erilasille tapettityypeille ja 
muille seinäpinnoitteille sekä seinäta-
soitteita pienistä vauriokorjauksista 
suuriin täyttöihin ja ylitasoituksiin. 

Tuotteet laattojen tasoituksiin  tarjoa-
vat mahdollisuuden taloudelliseen 
kylpyhuoneen uudistukseen - kuten 
myös tulisijojen korjaamiseen. 
Seinäliimat ja -tasoitteet ovat saatavilla 

käyttövalmiina sekä pulverimaisena 
ratkaisuna vastatakseen parhaiten 
tarpeitasi.     

Uusi Casco Wall -konsepti tarjoaa täydellisen valikoiman tapetti-
liimoja ja -tasoitteita useisiin eri käyttökohteisiin. Olipa kohteesi 
sitten sisällä tai ulkona, kuiva tai märkätila, löydät valikoimastam-
me ratkaisun juuri sinun tarpeeseesi. 

Miksi Casco Wall?



Vinyyli, lasikuitu tai non-woven? Kovaa 
kulutusta kestävät pinnat märkätiloihin 
tai ohut tapetti herkällä printillä? 
Koneasennettu vai käsin levitetty? 
Jokaisella seinäpäällysteellä on omat, 

erilaiset vaatimukset liimalle - meillä on 
tarjota ideaalinen ratkaisu kaikkeen. 
Useimmat seinäliimoistamme ovat 
käyttövalmiita, nopeita ja helppokäyt-
töisiä, käyttövalmiita ja tasalaatuisia. 

Laaja valikoima korkealuokkaisia liimoja kaikille erilaisille tapettilaaduille.

Seinäliimat

Premium
Soveltuu useimmille painaville tapeteille 
kuten tekstiili, karheat lasikuitutapetit,  
paksut non-woven -tapetit, tasoitetapetit, 
painavat vinyyli, meriruoho ja luonnonkuitu-
tapetit. Erinomainen alkutartunta, pitkä 
työstöaika ja  helppo levittää. 

NonWoven
Non-woven tapeteille. Voidaan käyttää joko 
suoraan seinälle tai tapetin taustaan. 
Helppo käyttää, roiskumaton, erittäin hyvä 
tarttuvuus.

WallPro
Vähästruktuurisille lasikuitutapeteille,  
paperipohjaisille vinyylitapeteille tai 
kohokuviotapeteille. Hyvä tartunta ja pitkä 
työstöaika.

Valikoimaamme kuuluu myös säilöntä-
aineettomat, pulveripohjaiset liimat. 

Menekki 3-5 m2/L
Astia-aika Max 30 min.
STB-koodi
Työkalut Tela, harja tai kone
Tuotenro.  493500 / 493501
Pakkaus  5 / 15 L

Menekki 4 m2/L
Astia-aika Max 30 min.
STB-koodi ▲▲▲
Työkalut Tela, harja tai kone
Tuotenro. 493494 / 493495
Pakkaus  5 / 15 L

Menekki 4 m2/L
Astia-aika Max 30 min.
STB-koodi ▲
Työkalut Tela, harja
Tuotenro. 493466 / 493467 / 493468
Pakkaus 1 / 5 / 15 L

  ▲▲
▲▲▲



Aqua Kosteantilanliima
Märkätilojen tapetointiin esim. lasikuitu-, 
lasikuitukangas-, tasoite- ja ohuille 
vinyylitapeteille. Soveltuu myös imemättö-
mille pinnoille kuivissa tiloissa sekä 
tapettiboordeille. Kosteudenkestävä, 
korkea tartuntalujuus ja helppo levittää.

Remover
Paperi- ja non-woven -tapettien poistoon. 
Roiskumaton. Sekoitussuhde 1 plo / 5 L 
vettä.

WallPaper
Paperitapeteille ja joillekin kohokuvioisille 
tapeteille. Helppo levittää, hyvä tartuntalu-
juus. 

Menekki 4-5 m2/L
Astia-aika Max 30 min.
STB-koodi О
Työkalut Tela, harja
Tuotenro. 494802 / 494806 / 494808
Pakkaus 1 / 5 / 15 L

Menekki 4 m2/L
Astia-aika Max 30 min.
STB-koodi ●
Työkalut Tela, harja, kone
Tuotenro. 494259
Pakkaus  200 gr

Menekki 200 gr / 30 m2

Astia-aika 5-20 min.
STB-koodi ● ● ●
Työkalut Tela, harja
Tuotenro. 494257
Pakkaus  200 gr

Menekki 30-50 m2/L
Astia-aika Ma 45 min.
Työkalut Tela, sieni,  lasta
Tuotenro. 568179
Pakkaus 1 L

Menekki 4 m2/L
Astia-aika Max 30 min.
STB-koodi ■
Työkalut Tela, harja tai kone
Tuotenro. 493496 /493497 / 561128
Pakkaus 1 / 5 / 15 L

Tapetklister
Pulveripohjainen liima paperitapeteille. 
Erittäin helppo levittää, pitkä astia-aika ja 
hyvä tartuntalujuus. Säilöntäaineeton.

Glutolin special
Paperi- tai non-wover -taustaisllle vinyylita-
peteille, painavammille paperitapeteille, 
joissa on herkkä pinta sekä monikerrosta- 
peteille. Pulveripohjainen,  PVAC-vahvistet-
tu selluloosapasta, erittäin hyvä tartuntalu-
juus ja helppo liuottaa. 



CascoSpack Universal

Isojen pintojen ja pienien vaurioiden 
korjauksiin. Erittäin helppo levittää, 
muodostaa tasaisen pinnan, täyttää hyvin, 
vähäinen kutistuma, helppo hioa ja 
nopeasti kuivuva. Vaaleanharmaa. Si-
säkäyttöön. 

MultiFill
Korjauksiin 10 mm saakka useimmille 
pinnoille: puu, tiili, betoni, metalli, kuitule-
vy jne. Kutistumaton, helppo levittää, 
tekee tasaisen pinnan. Valkoinen. Sisä- ja 
ulkokäyttöön (päällemaalattavissa).

OneFill Premium
Superkevyt valmis täyttötasoite jopa 50 
mm koloille.  Useille eri pinnoille, esim. puu, 
tiili, betoni, metalli, kovalevy ja lastulevy.   
Kutistumaton, helppo levittää ja hioa. Voi 
ruuvata ja naulata.  Valkoinen. Sisä- ja 
ulkokäyttöön (päällemaalattavissa).

CascoSpack LV

Isojen pintojen ja pienien vauroiden 
korjauksiin märkätiloissa. Erittäin helppo 
levittää, muodostaa tasaisen pinnan, 
täyttää hyvin, vähäinen kutistuma, helppo 
hioa ja lyhyt kuivumisaika.  Vaalean 
sininen. Soveltuu myös märkätiloihin. 
Sisäkäyttöön.

Menekki 1 L/m2/mm
Kuivuminen 1-2 h
Kerrospaksuus Max 4 mm
Työkalut Teräslasta, tela
Tuotenro. 563315 / 557674 / 557675
Pakkaus 0.25 / 5 L / 10 L

Kuivuminen 1 h (1 mm)
Kerrospaksuus 10 mm
Työkalut Teräslasta
Tuotenro. 562962
Pakkaus 250 ml

Kuivuminen Pintakuiva n. 30 min.
Kerrospaksuus 50 mm
Työkalut Teräslasta
Tuotenro. 563615 / 563616
Pakkaus 500 ml / 2 L

Menekki 1 L/m2/mm
Kuivuminen 1-2 h
Kerrospaksuus Max 5 mm
Työkalut Teräslasta
Tuotenro. 562813 / 556684 / 543480
Pakkaus 0.25 / 5 L / 10 L

Olipa kyseessä pienet halkeamat, 
pienemmät tai isommat korjaustyöt, 
isojenkin kolojen täytöt  tai koko 
seinäpinnan tasoitus, meillä on laaja 
valikoima valmistasoitteita eri pinnoille 
erilaisiin korjaustöihin. Valitse tuote 
mikä sopii tarpeeseesi: sisälle tai ulos, 

lämmin tai kuiva tila, lyhyellä tai pitkällä 
astia-ajalla. Käyttövalmiit tasoitteemme 
ovat tasaisia ja pölyttömiä käyttää ja 
niillä on pitkä työstöaika.  Jäljelle jäänyt 
tasoite voidaan säilyttää myöhäi-
sempää  käyttöä varten - kunhan tuote 
ei pääse jäätymään. Jos työ pitää saada 

Mitä tahansa pintaa käsitteletkään, valmistasoitteet tekevät työstäsi sujuvampaa.

Valmistasoitteet
valmiiksi nopeasti, pulveripohjaiset 
tasoitteet kuivuvat nopeasti ja ne ovat 
helppokäyttöisiä eri tilanteissa. Koska 
tuotteet ovat jauhemuodossa, ne 
voidaan säilyttää myös kylmissä 
olosuhteissa. 



CementRapid
Pieniin korjauksiin, tulisijojen korjauksiin,  
kannakkeiden kiinnityksiin seiniin ja 
kattoon. Hyvä tartunta useille pinnoille: 
betoni, kevytbetoni, tiili jne. Erittäin 
nopeasti kovettuva. Tulen- ja jään kestävä.
Tummanharmaa.  Sisä- ja ulkokäyttöön.

WallCraft
Kattojen ja seinäpintojen uudistamiseen ja 
korjaamiseen useille eri materiaaleille. Ei 
tarvetta pohjusteelle. Erinomainen tuote 
esim. kylpyhuonesaneerauksissa. Tuotetta 
voidaan levittää suoraan vanhoille laatoille. 
Erittäin tasainen lopputulos, helppo hioa, 
vähäpölyinen. Valkoinen. Sekä kuiville, että 
kosteille tiloille. Sisäkäyttöön.  

BetoPlan
Nopeasti kovettuva hienojakoinen sement-
tipohjainen laasti seinäpinnoille oiko- ja 
ylitasoituksiin. mm. märkätiloihin, uima-al-
taisiin ja julkisivuille. Soveltuu useille 
erityyppisille alustoille kuten, betoni, tiili, 
Siporex -seinät, kevytbetoni sekä lattioille 
laatoituksen alle. Harmaa. Sisä- ja ulkokäyt-
töön. 

HusFix/Kotikitti
Hienojakoinen sementtipohjainen kiinnitys- 
ja korjausmassa. Erinomainen tartunta 
useimmille materiaaleille: betoni, kevytbe-
toni, tiili, kipsi- ja kuitulevy jne. Soveltuu 
märkätilojen seinäpintojen tasoittamiseen. 
Korkea täyttöaste, kutistumaton, tasainen 
lopputulos,  voi ruuvata ja naulata. Harmaa.  
Sisä- ja ulkokäyttöön.

Menekki 1,5 kg/m2/mm
Kuivuminen 30 min
Astia-aika 5-8 min
Kerrospaksuus 10 mm
Työkalut Teräslasta
Tuotenro. 567818
Pakkaus 2 kg

Menekki 1 kg/m2/mm
Kovettuminen 10 mm, 24h
Astia-aika 30 min
Kerrospaksuus Up to 20 mm
Työkalut Lasta
Tuotenro. 569211 / 526750
Pakkaus 4 / 20 kg

Menekki 1,2 kg/m2/mm
Kovettuminen 24h
Astia-aika 20 min
Kerrospaksuus 10 mm
Työkalut Teräslasta
Tuotenro. 489504
Pakkaus 25 kg

Menekki 1 kg/m2/mm
Kuivuminen 2h (2mm)
Astia-aika Jopa 8h
Kerrospaksuus 10 mm
Työkalut Teräslasta
Tuotenro. 567816 / 489520
Pakkaus  1 / 3 / 10 kg

HusFix Rapid/Kotikitti Rapid
Reikien ja halkeaminen täyttöön sekä 
pieniin lattia-, katto, ja seinäpintojen 
korjauksiin. Vahva tartunta erilaisille 
pinnolle, esim. betoni,  kipsi- ja kuitulevy ja 
kevytbetoni. Kutistumaton myös paksuina 
kerroksina. Kuivuu nopeasti, tasainen 
lopputulos, vähäinen kutistuminen. 
Valkoinen. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Menekki 1 kg/m2/mm
Kuivuminen 1h (2 mm)
Astia-aika 15 min
Kerrospaksuus 10 mm
Työkalut Lasta
Tuotenro. 567814 / 489527
Pakkaus  1 / 3 / 10 kg

WallFiller
Seinä- ja kattopaneelien saumoille, reikien 
täyttöön ja seinä- ja kattopintojen tasoi-
tukseen. Ei suositella puupaneelien 
laajojen aukkojen täyttöön. Kutistumaton,  
helppo levittää, tasainen lopputulos, 
vähäpölyinen. Valkoinen. Sisäkäyttöön.

Menekki 1 kg/m2/mm
Kovettuminen 2h
Astia-aika 60 min
Kerrospaksuus 20 mm
Työkalut Teräslasta
Tuotenro. 567822 / 563740
Pakkaus 3 / 10 kg
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Casco Wall -konseptin tuotteilla voit luottaa helppoon, 
nopeaan ja luotettavaan lopputulokseen.



Ympäristö & tekninen tuki

Seinä- 
liimat

Premium ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NonWoven ✔ ✔ ✔ ▲▲▲ ✔ ✔ ✔ ✔

WallPro ✔ ✔ ✔ ▲ ✔ ✔ ✔ ✔

WallPaper ✔ ✔ ✔ ■ ✔

Basic ▲ ✔ ✔ ✔

NewStart None

Aqua ✔ ✔ ✔ ✔ О ✔

TapetKlister ✔ ● ✔

Glutolin Special ✔ ●●● ✔ ✔

Remover NA NA ✔ NA ✔

Valmis-
tasoitteet

CascoSpack Universal ✔ ✔ ✔ Light 
grey

CascoSpack LV ✔ ✔ ✔ ✔
CascoSpack S ✔
MultiFill ✔ ✔ White

OneFill Premium ✔ White

GipsplateFiller ✔ ✔ White

HusFix ✔ ✔ Grey

HusFix Rapid ✔ ✔ White

WallFiller ✔ White

CementRapid ✔ ✔ Dark 
grey

WallCraft ✔ White

Betoplan ✔ ✔ ✔ Greyish

  ▲▲
▲▲▲
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Tuotteet, mitkä on merkitty ✔ on rekisteriöity, ja täyttävät siten standardin vaatimukset, tai on hyväksytty merkittyyn käyttökohteeseen.

Tapetti- ja seinäliimojen kehitty-
essä on oikeiden ja yhteensopi-
vien tuotteiden valinta tullut 
entistä vaikeammaksi. Swedish 
Wallpaper Industry Advisory 
Council (STB) on kehittänyt 

koodijärjestelmän helpottaakseen valintaasi. 
Tämä järjestelmä on laajasti käytössä myös 
Suomessa. Löydät STB-koodin tapetin etike- 
tistä ja vastaavan koodin kaikista sille 
sopivista seinäliimapaketeista.

EC1 (EMICODE)  / M1:  EC1/M1 merkityillä 
tuotteilla on erittäin vähäiset VOC-emissiot.

JOUTSENMERKKI on Pohjoismaissa käytettävä 
virallinen ympäristömerkki, joka kertoo sillä 
merkityn tuotteen tai palvelun noudattavan 
sille suunniteltuja ympäristökriteereitä.

STB-koodit – helpompaan tapetointiin

Oy Sika Finland Ab
PL 49
2921 Espoo
Puh. 09 511 431
www.casco.fi


