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CASCO FIX-IN
KASUTUSALA 

Väga hea algnakkega veepõhine montaažiliim sisetöödeks. 
Sobib erinevate imavate ehitusmaterjalide, näiteks paneelide, profiilide, 
liistude, puidust uksepakkude, kips- ja puitlaastplaatide, 
polüstüreenplastide liimimiseks. 
Sobib kaunistuste ja dekoratiivelementide kinnitamiseks. 

TOOTE OMADUSED 
Tugev ja heade täitmisomadustega liim. 
Moodustab vastupidava ja niiskuskindla liimühenduse. 
Kerge pinnale kanda. 
Ülevärvitav vesipõhiste värvidega. 
Vähelõhnav. 
Keskkonnasõbralik liim, mis ei sisalda lenduvaid lahusteid. 

TEHNILISED ANDMED 
Alusaine Akrülaatdispersioon 
Tihedus 1,62 kg/m³ 
Välimus Valge 
Konsistents Tiksotroopne pasta 
Kuivaine sisaldus 78% 
Lahusti Vesi  
Temperatuuritaluvus -15…+75 ºC pärast kõvenemist 

KASUTAMISTINGIMUSED 

Kasutamistemperatuur +15…+40 ºC 
Paigaldusaeg 0–10 minutit 
Kuivamisaeg       Kuni 3 päeva       
Töövahendid       Soovitatavalt Casco Progun P160 või muu sarnane silikoonipüstol 
Pakend 300 ml  
Säilivusaeg             24 kuud  

Toote säilitamine                Avamata originaaltaaras, temperatuuril +5…+25 ºC. Külmakindlus 
transportimisel kuni -15 °C 

KASUTUSJUHEND 

1. Töödeldavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja vastupidavad. Eemaldada pinnalt tolm,
mustus, vesi ja muud saasteained.

2. Lõigata ära padruni nurk ja keerata aplikaator kohale. Padrunis olev liim kantakse Casco Progun
P160 silikoonipüstoliga.

3. Paigaldada liim kas triipudena või punktidena. Materjalid pannakse kohakuti ja surutakse tugevasti
vastamisi. Vähemalt üks aluspindadest peab nakkuvuse tagamiseks olema imav.

4. Rasked materjalid soovitatakse toestada kõvastumise ajaks.
5. Kuivamisaeg sõltub kihipaksusest ja kasutatud materjalist ning kestab kuni 3 päeva.
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Puhastamine 
Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et vältida liimiplekke. Samuti vältida kontakti  
silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega 
enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt. 

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on 
välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest . Toodet ei tohi alla 
neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. 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. 


