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Casco Contact 
Vesiohenteinen kontaktiliima    

• Vesiohenteinen 
kontaktiliima 

• EC 1 Luokiteltu 

• Hajuton 

• Korkea tartuntalujuus 

• Helppo asentaa 

• Imeville ja 
imemättömille 
alustoille 

• Soveltuu 
lattialämmityksen 
kanssa 

• Lämpöaktivoitavissa  
5 päivää 

 

 

Lattian- ja seinänpäällysteiden kiinnitykseen. 
Soveltuu vinyyli, PVC- pohjaiset ja ei PVC- 
pohjaiset matot, kumi, linoleum, korkki, 
laminaatti, tekstiili, metalli ja styroksi  
Sisäkäyttöön useille erityyppisille alustoille. 
 
Huomautus! Ei voi liimata messinkiä tai 
kuparia. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus: Vesiohenteinen 

polymeeridispersio 
 
Väri:  Vaalean rusehtava 
 
Olomuoto:  Tiksotrooppinen neste 
 
Ominaispaino:  n. 1360 kg / m³ 
 
pH:  n. 7 
 
Leimahduspiste: > 100 °C 
 
Liuote:  Vesi 
 
Menekki: n. 2 - 4 m² / l 

kontaktiliimauksessa  
 
Työskentelylämpötila: +15 °C - +25 °C. Ilman 

suhteellinen kosteus < 75 % 
Avoin aika: 30 min – 4h 
  
Lämmönkesto: Ei alle 0°C eikä yli +80 °C 
 
Työvälineet:  Tela, sivellin tai lasta 
 
 
 
 

 
 
 
Varastointi:  Varastoidaan kuivassa ja 

viileässä. Pakkaus on 
pidettävä tiiviisti suljettuna.  

  Suojattava jäätymiseltä.  
( ei alle +5 ° C ) Säilyvyys 
vähintään 1 vuosi 
avaamattomassa  

  pakkauksessa 
 
Pakkauskoko:   1 L ja 5,5 L 
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KÄYTTÖOHJEET: 
 
 
Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, tasaiset ja 
pölyttömät. Liima levitetään molemmille pinnoille ja 
annetaan kuivua kosketuskuivaksi. Liimakalvo ei saa olla 
nihkeä. Kohdistuksen tulee olla tarkka sillä liima tarttuu 
välittömästi. Kappaleet puristetaan tämän jälkeen 
voimakkaasti yhteen muutaman sekunnin ajan.  
 
Vanhat päällysteet, esim. matot, laatat ja maalit tulee 
puhdistaa ja karhentaa ennen liimausta. 
 
Liima voidaan aktivoida lämmittämällä 5 päivän kuluessa 
liimauksesta. 
 
Liimattava kohde voidaan ottaa käyttöön heti liimauksen 
jälkeen. 
 
Lämpötila tulee olla vähintään +15°C liimauksen aikana. 
 
Noudata aina tarkoin liimattavan materiaalin toimittajan ja 
valmistajan ohjeita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Kun työskentelet liimatuotteiden kanssa, huomioi 
työhygienia. Huomioi myös työskentelyalustan suojaaminen, 
jotta vältyt ikäviltä liimatahroilta. Jos liimaa joutuu iholle, 
pese iho saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on 
silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli 
ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. 
 
Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista. 
Kovettunut liima voidaan poistaa mekaanisesti tai Casco 
Brutal Wipes puhdistusliinalla..  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote 
toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään 
imevään materiaaliin.   
 
Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat yleensä 
sellaisenaan kaatopaikkajätettä, jotka voidaan yleensä 
toimittaa sellaisenaan kaatopaikalle. Säilytettävä lasten 
ulottumattomissa.  
 
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 
Web: www.casco.fi 

 


	Käyttöohjeet:

