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PRODUKTBLAD

Casco® Aqua
VÄGGLIM FÖR VÅTRUM.

PRODUKTBESKRIVNING
Vägglim för montering av tapeter i våtrum. T ex glasfi-
berväv, renoveringsväv och tunnare vinyltapeter. Även 
lämplig för många väggmaterial på svåra underlag i 
torra utrymmen. Starkt bindning och lättapplicerat
  

ANVÄNDNING
Tapeter i våtrum

Glasfiberväv▪
Renoveringsväv▪
Tunna vinyltapeter▪

▪

 

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Stark vidhäftning▪
God vattentålighet▪
Lättappliserat med roller▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se 
MiljöAppen. Här hittar du även information om EC1, 
M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad 
mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in 
www.sikamiljoapp.se i din webbläsare. 

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus & M1 för låg emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Copolymer och stärkelsederivat

Förpackning 15 liter; 5 liter; 1 liter

Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpack-
ning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp 
så snart som möjligt.

Lagringsförhållanden Lagras svalt och torrt. Ej under 0 °C eller över +30 °C.

Färg Vit

Densitet 1020 kg/m3

Konsistens Tixotropisk
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APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning 4–5 m2/1 liter

Omgivande lufttemperatur Ej under +18°C, gäller både underlag och material.

Väntetid / Övermålning 5 – 30 min. Beroende på åtgång av lim, absorbering i underlaget såväl som 
temperatur och luftfuktighet.

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

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
Beroende på underlag, följ nedanstående anvisningar. 
Följ även tapetmaterialtillverkarens anvisningar. 
  

UNDERLAGETS KVALITÉ

Betong, Lättbetong m.m: Behöver bredspacklas före 
tapetsering. Se "Spackling".

▪

Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med 
en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten. Casco® 
Aqua kan appliceras direkt på tapet eller underlag.

▪

Förlimning bör ske dagen före tapetsering. Var noga 
med att rätt blandning följs. Följ tapetmaterialtillver-
karens anvisningar.

▪

Gipsskivor, spånskivor: Behöver inte bredspacklas. 
Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter.

▪

Målade underlag; tvättas med 5 %-ig ammoniak-   
lösning/målartvätt och därefter sköljes ytan. Låt tor-
ka.

▪

Vinyltapeter med pappers eller glasfiber baksida ska 
avlägsnas med en klyvning av tapeten helt från un-
derlaget.

▪

  

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Avlägsna all löst från underlaget.▪
Se till att underlaget är rent och torr.▪
Laga och och spackla över skador och ojämnheter.▪
Slipa efter torkning. Torka av dammet med en trasa.▪
Stora skador eller hål lagas med pulverbaserat spac-
kel.

▪

Vid bredspacklade underlag kan man förlimma med 
lim och vattenblandning 1:1 dagen innan.

▪

Våtutrymmen måste alltid spacklas med våtrums-
spackel. 

▪

    

Lämpliga spackel för våtutrymmen: 
Bredspackling, lagning av mindre skador och hål Ca-
scoSpack LV.

▪

Stora skador ojämnheter och hål - Pulverbaserade 
spackel: Casco® HusFix eller Casco® HusFix Rapid.

▪

        

BLANDNING

Färdigblandad.
  

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller och pensel.
  

MONTERINGSTID

Rolla upp limmet på väggen eller på baksidan av ta-
peten. Vid uppsättning av väv alltid på vägg.

▪

Följ materialtillverkarens anvisning.▪
Se till att åtgången blir jämnt fördelat på underlaget.▪
Gnid ut alla blåsor på tapeten eller väven. Rengör 
limrester med en fuktig svamp/trasa omedelbart.

▪

Byt till rent vatten regelbundet.▪
  

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatteninnan limmat torkar. An-
vänd Tröd vid torkat lim.

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-
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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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