ULKOTILAT
Tiivistys, saumaus, liimaus

Perustusten paikkaus ja
tasoitus

Koti- ja harraste
liimat
käyttökohteen
mukaan:

AllSeason FlexFoam - pilli- tai pistoolikäyttöinen PU
vaahto ympärivuotiseen käyttöön, M1-luokiteltu
Fix-It - kylmien ja kosteiden pintojen liimaamiseen sisäja ulkotiloissa aina -15°C asti (mm. talonumerot)
Marin&Teknik - erittäin elastinen saumamassa sisälle
ja ulos (ikkunapellit, veneet, asuntovaunut ym.) myös
vedenpinnan alle
Casco RoofSeal - elastinen liima- ja tiivistysmassa kaikkeen tiivistämiseen katolla

Puhdistus ja suojaus esim. Sikan Sikagard-tuotteilla.
Mahdollisten halkeamien korjaukseen:
OneFill - valmistasoite, täyttää jopa 5 cm, sisälle ja ulos
HusFix - sementtipohjainen kiinnitys- ja korjausmassa,
sisälle ja ulos
Cement Rapid - sementtipohjainen asennus- ja korjausmassa, sisälle ja ulos, tulenkestävä (myös tulipesät)

Casco liimavalik
oimasta löytyy
tuotteet
jotka toimivat er
ittäin hyvin puun
, lasin,
erilaisten muovi
en, keramiikan
, paperin,
pahvin, kumin,
posliinin, keinon
a-han, korkin,
nahan ym. mat
eriaalien kanssa
. Valitse oikea
liima kätevästi
tuotelivalitsem
ella:

Koti kuntoon
Pikkurahalla

Pikaliimat:

Liimaus ja tiivistys:

Epoksiliimat:

Paperiliimat:

Autotallin ja
autokatoksen lattia
SCHÖNOX DSP - erittäin luja itsesiliävä
lattiatasoite, vedenkestävä, sisälle ja
ulos mm. varastot, autotallit/-katokset,
parvekkeet. Ei tarvitse välttämättä
pinnoittaa, tai voidaan pinnoittaa esim.
Sika Garage -vesiohenteisella epoksipinnoitteella.

Muista myös puuliimat!

EriKeeper - vesiohenteinen yleis- ja puuliima imeville materiaaleille, esim. puu, kartonki, pahvi, keramiikka
EriKeeper PLUS - kosteudenkestävä yleispuuliima
puupintojen liimaukseen sisällä ja ulkona, esim. pihakalusteiden huolto. Kestää tilapäistä jäätymistä.

Katso Casco-vinkit ja huolla
kotisi kuntoon pikkurahalla.
Iso talo tai pieni asunto, jokaista kotia tulee hoitaa
huolella. Ota esite mukaan ja saat talteen vinkit kotisi ylläpitoon sekä pieniin remontteihin. Pikkurahalla
ylläpidät kotia ja säilytät sen arvon vuosiksi eteenpäin.
HUOM! Tutustu huolellisesti valitsemasi tuotteen tuoteselosteeseen ja työohjeseen ennen työn aloitusta: www.casco.fi

www.casco.fi

SISÄTILAT
Seinäpintojen viimeistely

Tasoittaminen
Gipsfiller - Kipsikitti on valkoinen kipsipohjainen
seinätasoite, erittäin hyvä tasoittuvuus
HusFix - Kotikitti on hienojakoinen sementtipohjainen
kiinnitys- ja korjausmassa
HusFix Rapid - Kotikitti Rapid on valkoinen nopeasti kovettuva sementtipohjainen seinätasoite sisä- ja
ulkokäyttöön.

Näkyvien pintojen viimeistely
Acrylic Basic - valumaton akryylisaumausmassa sisätiloihin, maalattavissa
AkustoSeal - puolielastinen saumassa sisälle
ja ulos (ulkona säältä suojattuna ja maalattuna)
Puukitti - korjausmassa puussa olevien
kolojen ja lohkeamien korjaukseen, hiottavissa,
maalattavissa, lakattavissa

HUOM!
Seinäliimoja
ja
tapettiliiste
reitä
on useita eri
laisia.
Valitse tape
tille
oikea kiinnit
ys tilan
ja tapettilaa
dun
mukaan.

Kylpyhuoneet / WC-tilat

Pienellä vaivalla; huolellisella puhdistuksella ja uusilla
silikonisaumoilla saat kylpyhuoneeseen siistin yleisilmeen.
Suojaamalla saumat helpotat tulevia siivouksia.
4 askelta upeaan kylpyhuoneeseen:
Seal Remover - vanhojen silikonisaumojen poistoon
Casco Sanitettisilikoni - uusien silikonisaumojen tekoon
Casco AquaSeal - elastinen saumamassa uusien saumojen
tekoon, myös luonnonkiville
Brutal Cleaner - tehokkaaseen puhdistukseen
Brutal Protector - suojaukseen (laatat ja saumat, sisälle ja ulos)
Uudemmissa kylpyhuoneissa riittää usein huolellinen puhdistus ja suojaus.

Asennusliimat:
kiinnitys ilman reikiä
Casco XtremFix kiinnittää kohteen heti
Casco SuperFix kestää jopa 5000 kg/m²
Casco FoilFix höyrynsulkumuovien tiivistys
Casco Fix-It - kylmien ja
kosteiden pintojen liimaamiseen sisä- ja ulkotiloissa aina
-15°C asti

Rakennus- ja lattialiimat

Elite - Soveltuu mm. laattojen
ja mosaiikin kiinnittämiseen
seinäpinnoilla sisällä ja erilaisten pinnoite- ja eristelevyjen
kiinnitykseen. Hyvä alkutarttuvuus esim. kattojen akustiikkalevyille ja isoille laatoille
CascoFlex - M1-luokiteltu
vesiohenteinen liima lattia- ja
seinäpäällysteiden liimaamiseen kuivissa ja kosteissa
tiloissa. Soveltuu useiden erityyppisten muovipäällysteiden,
linoleumin sekä tekstiilimattojen liimaamiseen.

Kätevät
t
käy ttövalmii
tasoitteet:
OneFill ja
MultiFill

Voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Hiottavissa ja
päälle maalattavissa.
Casco MultiFill - valmistasoite, täyttää jopa 2cm
Casco OneFill - valmistasoite, täyttää jopa 5cm

Tapetointi
TapetStrip - tapetinpoistoaine
NonWoven - käyttövalmis seinäliima useimmille
tapettilaaduille, valumaton

Tulisijat

CementRapid - tulenkestävä sementtipohjainen asennus- ja korjausmassa
Heat 1500°C - tulenkestävä silikaattitiivistemassa takkojen, savupiippujen tms. rakenteiden
kittaamiseen, tiivistämiseen ja korjaamiseen

Casco ProGun
Vahva patruunapuristin kaikille
300ml patruunatuotteille
HUOM! Tutustu huolellisesti valitsemasi tuotteen tuoteselosteeseen ja työohjeseen ennen työn aloitusta: www.casco.fi

