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Erstatter: 2007-07-01 Dato: 2012-06-05 

AquaProff 3431   

 

 

 Til veggvinyl 

 Høyt tørrstoff innhold 

 Smidig påføring ved 

oppsetting av veggvinyl 

 

 places with high humidity. 

 

* 

Aqua Proff er et akryl-copolymer dispersjonslim for 
liming av sveisbare vinyltapeter på våte rom og til 
non-wovenmaterialer. Limet har god klebeevne i våt 
tilstand og er tilpasset påføring med rull på sugende 
underlag. 

TEKNISK DATA 
 
Basis: Dispersjonslim på akrylbasis 
Egenvekt:  Ca 1400 kg/m3 
Emballasje:  10 liter 
Farge:  Hvit/Lys beige 
Tørrstoff:  Ca 75 % 
Løsemiddel:  Vann 
Konsistens:  Tykk tiksotrop 
PH:  ca 7,6 
Påføringstemp:  min +15 oC 
Påføringsverktøy: Langhåret maler rulle eller 

limspreder 
Forbruk: 1 ltr til 3-5 m2 
Monteringstid: 0 – 15 min avhengig av 

underlag, temperatur og 
luftfuktighet 

Rengjøring: Med såpe og vann før limet er 
herdet. Tørket lim fjernes 
med Rødsprit eller Casco 
limvask 

Oppbevaring:  12mndr. i uåpnet for- 
pakning. Oppbevares 
frostfritt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORBEHANDLING 
 
Riv bort all gammel tapet. Sparkle med Casco HusFix eller 
annen fuktbestandig sparkel. Sterkt sugende flater grunnes 
med utspedd lim (en del til en del vann). Vask malte flater og 
gammel vinyl med Casco Grovrent. Skyll godt 
 
PÅFØRING / OPPSETTING 
 
Påfør lim på veggen for 1-2 høyder. Press ut all luft. Ved 
montering på sugende underlag monteres direkte mens på 
tette underlag brukes sen våtliming. OBS! Ved oppsetting på 
tett underlag, vær nøye med oppsettingstidspunkt i limet. 
Montering må ikke foretas om limet har tørket til 
heftlimstadiet. Stor fare for blæredannelse. 
Sett tapeten etter materialfabrikantens anvisninger. Pass på 
at det er tilstrekkelig med lim på underlaget, og gni godt fast. 

 
Før rommet tas i bruk kreves en tørketid på ca. 2 / 7 døgn på 
sugende / tett underlag.  
 
 
HELSE 0G MILJØ 

 

Brannfare: Ikke brannfarlig 
Helsefare: Ikke merkepliktig 

 

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad. 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 
 
 
 
 
Sertifisert iht.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 66 67 06 10 90 
Web: www.casco.no 

 

 

 


