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Casco ExpressLim 
Pikaliimapullo 
 

   

• Erittäin vahva 
pikaliima 

• Kovettuu muutamassa 
sekunnissa 

• Liiman annostelu on 
helppoa – pullossa on 
sivellin 

• Ei liimaa rasvaisia 
muoveja kuten 
polyeteeni ja -
propeeni 

 

 

Syanoakrylaattiliima huokoisten ja tiiviiden 
materiaalien liimaamiseen. 
Pienten esineiden liimaamiseen esim. metalli, 
kivi, posliini, keramiikka,    
kumi, kovamuovi, puu, korkki, nahka jne. 
Liimasauman ei tulisi olla yli 0,2 mm paksu 
Syanoakrylaattiliimat eivät muodosta 
pysyvästi pitävää liimasaumaa  
lasipintaa vasten. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Etyylisyanoakrylaatti 
Väri:  Läpikuultava juokseva neste 
Ominaispaino:  n. 1050 kg / m³ 
Kuiva-ainepitoisuus: 100 % 
Liuote:  Asetoni 
Paloluokitus:  + 83°C 
Menekki:  n. 3 - 5 cm² / 1 pisara 
Työskentelylämpötila: Huoneenlämpötila 
Työskentelyaika: n. 30 sekuntia  
Kuivumisaika: n. 15 – 90 sekuntia 

materiaalista  
  riippuen. Lopullinen 

kovettuminen  
  saavutetaan n. 24 h:n 

kuluttua  
Lämmönkesto:  -30°C - +100°C 
Kemikaalinkesto: Hyvä 
Varastointi:  Kuivassa alle +20°C.  

Paras mahdollinen 
varastointilämpötila on +5°C.  

  Säilyvyys vähintään 2 vuotta 
avaamattomassa 
pakkauksessa 

 
Pakkauskoko:  5g 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja 
rasvattomat. Paras tulos saavutetaan karhentamalla 
liimattavat pinnat hiekkapaperilla. Poista hiontapöly ja 
puhdista tarvittaessa asetonilla.  
1. Avaa pikaliimapakkaus kiertämällä pullonkorkkia. 
2. Levitä liima ohuin kerroksin toiselle pinnalle (menekki 1 
pisara / 3-5 cm²). Liian suuri määrä liimaa heikentää tulosta 
ja pidentää kuivumisaikaa.  
3. Kappaleet puristetaan tämän jälkeen voimakkaasti 
yhteen 15 – 90 sekunnin ajan.  
4. Aseta liimattavat kappaleet oikein, liima tarttuu heti. 
Lopullinen kovettuminen saavutetaan n. 1 vrk kuluttua. 
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
 
Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on aina 
noudatettava hyvää työhygieniaa ja luettava tarkasti 
pakkauksessa olevat käyttö- ja avaamisohjeet. Liimaa ei saa 
kosketella sormin. Huolehdi, etteivät lapset saa liimaa 
ulottuvilleen. Liiman tarttuessa ihoon kiinni älä irrota sitä 
väkivalloin. Ihokohtaa on kasteltava haaleassa vedessä 
kunnes liima liukenee tai pestävä asetonilla. Mikäli liima 
joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 
vähintään 15 min ajan. Ota yhteys lääkäriin ja näytä 
tuotteen etiketti tai käyttöturvallisuustiedote. 
 
Puhdista työvälineet asetonilla välittömästi käytön jälkeen 
ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima liukenee asetonissa 
tai se voidaan poistaa mekaanisesti. 
  
Liimatuotteita tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa 
päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen 
jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai 
muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä 
käsiteltäväksi. Kuivunut liima ja liimajäte voidaan yleensä 
toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset 
voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. 
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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