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PRODUKTDATABLAD

Casco® Aqua Tät
Beregnet for tetting av myknet PVC i våtromsområder

PRODUKTBESKRIVELSE
Tetting av PVC gulv og veggbelegg rundt rørgjennom-
føringer i hjørner og langs kanter.

BRUKSOMRÅDER
Anbefales til tetting av forbindelser mellom vegg og 
gulv i dusjrom og nær badekar.

PRODUKTEGENSKAPER
Gjennomsiktig, hurtigtørkende, semi-elastisk▪

    fugemasse.
Inneholder soppdrepende middel for å hindre▪

    muggvekst.
Tiksotropisk og spesielt egnet for vertikale flater▪
Utmerket vannmotstand▪
Meget god langsiktig ytelse▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Kjemisk base: Akrylpolymerer
Løsemiddel: Etylacetat og metyletylketon

Forpakning 40 ml tube

Holdbarhet To år ved 23 °C i uåpnet forpakning.

Lagringsforhold Ikke følsom for frysing

Farge Transparent

Tetthet Ca. 1000 kg/m³

Viskositet Semi-tiksotrop pasta

Flyktige organiske forbindelser (VOC) 
innhold

48 %

Brukstemperatur -30 °C til +70 °C

Kjemisk bestandighet Veldig god mot vann og vanlige rengjøringsmidler.

Overflatetemperatur Påføringstemperatur: +5 °C til +35 °C

Herdetid Herdet gjennom etter 1-3 dager, avhengig av tykkelse.

Hinnedannelse Skinntørr etter 10 minutter
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PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER
Kan overmales normalt etter 30 minutters tørking.

BEGRENSNINGER
BEGRENSNINGER
"Fete" plaster som polyetylen, polypropylen og teflon 
kan ikke limes.
Fester ikke til PVC gulv- og veggbelegg med polyuretan 
toppstrøk.
Noen malte eller lakkerte overflater angripes av løse-
midlene i AquaTät. 
Det anbefales at det utføres forforsøk ved tvil.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING
Casco® Aqua Tät hefter til vanlige materialer i 
våtromsområder, som plastisert eller uplastisert PVC, 
keramikk, emaljerte overflater, glass, aluminium, 
rustfritt stål etc.

▪

Anbefales for alle typer smale fuger da vedheften er 
utmerket til mange materialer, som f.eks. metaller 
og glass.

▪

Lett tiksotropisk fugemasse levert i tube, som gjør 
det mulig å påføre i trange områder på både vertika-
le og horisontale flater.

▪

På PVC-tepper med PU-belegg forhindres etsning av 
løsemiddelet i Casco® Aqua Tät. For å oppnå god 
vedheft på disse materialene anbefales Casco Sanita-
ry Silicone.

▪

Påføringen av Casco® Aqua Tät må gjøres slik at et-
terbehandling ikke er nødvendig. Hvis en etterbe-
handling er nødvendig, anbefales det å benytte en 
slikkepott. Det er ikke mulig å benytte en trespatel 
dynket i vann, da Casco® Aqua Tät vil feste seg til 
spatelen.

▪

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Skjøter/overflater må være rene, tørre og frie for oljer, 
løse tilslagsmaterialer, betongstøv, slippmidler og an-
dre forurensninger.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Sparkel eller børste.

RENGJØRING AV VERKTØY

Ved arbeid med lim må renslighet overholdes. Arbeid 
derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødven-
dig søl.
Fjern alt overflødig materiale umiddelbart og rengjør 
med aceton eller etylacetat. (Vær forsiktig, PVC uten 
PU-belegg angripes av de to nevnte løsemidlene).
Tørket lim må fjernes mekanisk.
På huden tørkes uherdet lim av med en fille, og vask 
deretter med såpe og vann.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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