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CASCO CONTACT
KASUTUSALA
Lahustivaba kontaktliim enamkasutatavate seina- ja põrandamaterjalide,
korkplaatide, laminaadi ja mitmete plastikute kinnitamiseks sisetööl.
Samuti sobib naha, papi, metalli ja riide liimimiseks.
TOOTE OMADUSED
Veepõhine kontaktliim polükloropreenkautšuki alusel.
Kiire kuivamine koos kõrge algtugevusega.
Hea nakkuvus enamuse materjalidega.
TEHNILISED ANDMED
Alusaine
Värvus
Konsistents
Kuivaine sisaldus
Tihedus
Viskoosus
Lahusti
pH
Süttimispunkt

Sünteetiline polükloropreenkautšuk
Beež
Viskoosne ja tiksotroopne
51%
1032 kg/m³
20 500–30 500 mPa.s (sp. 7, 20 rpm, 25°)
Vesi
9–9,5
Puudub

KASUTAMISTINGIMUSED
Kasutamistemperatuur
Kulu
Pealekandmise aeg
Töövahendid
Pakend
Säilivusaeg
Toote säilitamine

Mitte alla + 18ºC, kasutamine ei ole soovitav kui õhuniiskus ületab 75%
4 m2/L
Umbes 4 tundi
Rull, liimilabidas või pintsel
1 L, 15 L
12 kuud
Avamata pakendis. Mitte hoida alla +10 ºC ja üle +20 ºC.

KASUTUSJUHEND
Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Kanda liim mõlemale poolele (õhuke kiht). Kontaktliimimisel
tuleb enne poolte kokkusurumist lasta liimil täielikult kuivada. Suruda pinnad kokku võimalikult ühtlase
survega ja suure täpsusega, kuna liim nakkub hetkega. Liimi ülejäägid eemaldada enne kuivamist niiske
lapiga.
Puhastamine
Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti
silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka koheselt vee ja seebiga. Töövahendid pesta
veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liim pehmendada lakibensiiniga ja eemaldada mehhaaniliselt.
Piirangud
Ei sobi messingile ja vasele.
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TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS
Ärritav. Töötamisel tuleb jälgida töötervishoiunõudeid. Kahjulik allaneelamisel. Põhjustab söövitust. Ärritab nahka.
Silmade kahjustamise tõsine oht. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat
toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.
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