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Casco ExpressGlas 
Lasiliima 
 

   

• Kovettuneella 
liimasaumalla on 
erinomainen veden- ja 
kosteudenkesto. 
Kestää myös joitakin 
pesuaineita.
    

• Liimasauma on 
kovetuttuaan väritön. 

 

 

Lasiliima on auringonvalon vaikutuksesta 
kovettuva liima.  
Liimaa paitsi lasia, myös lasia muita 
materiaaleja vasten. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Akryylioligomeeri sekoitus 
Väri:  Väritön liimasauma, 

 vaaleankellertävä neste 
Ominaispaino:  n. 1090 kg / m³ 
Kuiva-ainepitoisuus: 100 % 
Liuote:  Ei liuotteita 
Paloluokitus:  Ei helposti syttyvää 
Viskositeetti:  5 000 – 8 000 mPa 
Työskentelylämpötila: +15°C - +25°C 
Työskentelyaika: Muutama sekunti 
Kuivumisaika: Riippuu auringonvalon 

voimakkuudesta, normaalisti 
n. 1 – 3 min.  
Täysin kuiva 24 h:n kuluttua  

Lämmönkesto:  -10°C – +12°C 
Kosteudenkesto: Erinomainen 
Varastointi:  Optimaalinen 

varastointilämpötila 0°C – 
+5°C. Tuote pysyy  

 käyttökelpoisena vähintään 
2 vuotta avaamattomassa 
pakkauksessa  

 auringonvalolta suojattuna 
 
Pakkauskoko:  2ml 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja 
rasvattomat. Mahdollinen rasva tulee poistaa esim. 
asetonilla. Metallipinta tulee karhentaa hiekkapaperilla. 
Sovita kappaleet keskenään yhteen. Levitä liima ohuelti 
toiselle pinnoista. Vältä suoraa auringonvaloa liimaa 
levitettäessä. Purista kappaleet voimakkaasti yhteen ja 
aseta kappale auringonvalon alle. Kovettuminen kestää 
ainoastaan 20 sekuntia auringonvalossa, puolipilvisellä 
ilmalla noin 1 - 3 min. Lopullisen kovuutensa liima saavuttaa 
noin 1 vrk kuluessa.  
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
 
Työskennellessäsi huomioi työhygienia. Jos liimaa joutuu 
iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu 
silmiin, on ne huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja 
hakeuduttava pikaisesti lääkärin hoitoon. 
 
Puhdista työvälineet asetonilla ennen liiman kuivumista. 
Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti. 
  
Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan 
ongelmajätelaitokseen. Kuivunut liima ja kuivuneet 
tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. 
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 
www.casco.fi 
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