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PRODUKTBLAD

Casco® Aqua Tät
Tätning av PVC i våtrum

PRODUKTBESKRIVNING
Lämplig som tätningsmedel vid PVC-arbeten i våtrum, 
t ex vid rörgenomföringar i hörn och längs kanter

ANVÄNDNING
I duschutrymmen och intill badkar bör PVC-väggbe-
klädnad förseglas mot golvmattan.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Transparent snabbtorkande, elastisk tätmassa▪
Innehåller antimögelmedel▪
Tixotrop▪
Vattenbeständig▪
Mycket goda åldringsegenskaper▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Bas: Acrylpolymerer
Löningsmedel:  Etylacetat och metylethylketon

Förpackning 40 och 160 ml tub

Färg Transparent

Hållbarhet  24 mån vid 23 °C i oöppnad tub.

Lagringsförhållanden Inte frostkänslig

Densitet ca: 1000 kg/m³

Viskositet Semi-tixotrop pasta

Flyktiga organiska ämnen (VOC) 48 %

Torrhalt 52 %

Kemisk resistens Mycket god mot vatten och normal städkem

Servicetemperatur -30 °C to +70 °C

Underlagets temperatur Applicerings temperatur: +5 °C till +35 °C

Härdningstid Härdad efter 1–3 dagar, beroende på tjocklek.

Skinntid Efter ca. 10 minuter

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
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Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

BEGRÄNSNINGAR
"Fet" plast som polyeten, polypropen och teflon kan 
inte limmas.
 
Fäster inte på PVC-golv- och väggbeläggningar med en 
polyuretanbeläggning.
 
Vissa målade eller lackerade ytor attackeras av lös-
ningsmedlen i Casco® Aqua Tät

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Casco® Aqua Tät fäster på vanliga material i våta ut-
rymmen, som mjukgjord eller o-mjukgjord PVC, kera-
mik, emaljerade ytor, glas, aluminium, rostfritt stål 
etc.

▪

Rekommenderas för alla typer av smala fogar, ef-
tersom vidhäftningen är utmärkt för många material, 
t.ex. metaller och glas.

▪

Något tixotropiskt fogmassa som levereras i tuber, 
vilket gör det möjligt att applicera i smala områden 
på både vertikala och horisontella ytor.

▪

På PVC-mattor med PU-beläggning förhindras ets-
ning av lösningsmedlet. För att uppnå god vidhäft-
ning på dessa material rekommenderas Casco® Sani-
tary Silicone.

▪

Applicering av Casco® Aqua Tätmåste göras så att ef-
terbehandling inte är nödvändig. Om en efterbe-
handling behövs rekommenderas en spatel. Det är 
inte möjligt att använda ett vanligt verktyg med en 
träspatel indränkt i vatten, eftersom Casco® Aqua 
Tät kommer att fastna på träspateln.

▪

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Fogytan måste vara ren, torr och fri från oljor, lösa 
partiklar, tvättmedel, släppmedel, vattentätning och 
andra föroreningar.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

RENGÖRING AV VERKTYG

När man arbetar med lim måste renlighet iakttas.
 
Arbeta därför alltid försiktigt och systematiskt för att 
undvika onödigt spill.
Avlägsna omedelbart allt överflödigt material och ren-
gör med aceton eller etylacetat. (Var försiktig, PVC ut-
an PU-beläggning attackeras av de två nämnda lös-
ningsmedlen).
Torkat lim måste avlägsnas mekaniskt.
På huden torkas härdat lim bort med en trasa och 
tvättas sedan med tvål och vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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