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Casco Aqua Tät 
 

   

• Väritön, nopeasti 
kuivuva, joustava, 
maalattava 
saumauspasta 

• Voidaan maalata, 
kokeile aina ensin 
aineen sopivuutta 
maalatuille pinnoille  

• Hyvä tartunta 
useimmille 
materiaaleille, jopa 
metalliin ja lasiin 

• Polyuretaanipäällys-
teisillä PVC-matoilla 
estetään syöpyminen
  

• Saumauspasta on 
homesuojattu
  

• Hyvä veden- ja 
kemikaalinkesto 

 

Nopeasti kuivuva, väritön ja elastinen 
saumauspasta PVC -lattian-  
ja seinänpäällysteiden saumaukseen. 
AquaTät tiivistää mm. märkätilojen 
putkiläpiviennit, kulmat ja reunat, joihin 
halutaan vesitiiviit saumat.  
Soveltuu myös käytettäväksi autokorin 
saumoissa jne. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Tahnamainen. 

yksikomponent- 
  tinen liuotinohenteinen  

 akrylaattiperustainen 
dispersio 

Väri: Väritön 
Ominaispaino: n. 1000 kg / m³ 
Kuiva-ainepitoisuus: n. 55% 
Liuote: Asetoni 
Työskentelylämpötila: yli +5°C 
Kosketuskuiva: n. 5 – 10 min (+20°C)  
Kuivumisaika: Täysin kuiva: 1–3 vrk 

kuluessa kerrospaksuudesta 
riippuen  

Lämmönkesto: -10°C - +70°C 
Varastointi: Varastointi kuivassa ja 

viileässä. Säilyy vähintään  
2 vuotta  
avaamattomassa 
pakkauksessa 
 

Pakkauskoko: 40 ml 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Käsiteltävien pintojen on oltava puhtaat, rasvattomat, 
pölyttömät ja kuivat. Saumauspasta levitetään 
suoraan tuubista. Pasta on levitettävä niin, ettei saumaa 
tarvitse jälkikäsitellä. Mahdollinen jälki-käsittely suoritetaan 
sileällä lastalla ennen pintakerroksen kuivumista. HUOM! 
Suihkukaapeissa ja ammeissa PVC -pintojen alasauma on 
aina tiivistettävä Aqua Tät – saumauspastalla.  
 
Maalatuille ja lakatuille pinnoille tulee suorittaa testaus 
ennen levittämistä, koska tietyt lakka- ja maalityypit voivat 
sulaa tai irrota. 
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Helposti syttyvä. Terveydelle haitallista hengitettynä. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Eristettävä sytytyslähteistä – tupakointi kielletty. Ei saa 
tyhjentää viemäriin. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 
Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja 
näytettävä pakkaus tai  
etiketti. Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on 
huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja 
silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese 
iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin, 
hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. 
 
Puhdista työvälineet asetonilla.  
  
Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden 
keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan 
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut 
liimajäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, 
kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä 
ne yleiselle 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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