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CASCO FIX-IN 
 
PIELIETOJUMS 

Daudzfunkcionāla ūdenī šķīstoša montāžas līme, kas ir paredzēta 
darbam telpās.  
Lietojama līstu, koka sliekšņu, paneļu, ģipša plātņu un citu uzsūcošu 
virsmu pielīmēšanai.  
Piemērota kokšķiedras un PVH plātņu pielīmēšanai pie ķieģeļu, akmens 
vai betona konstrukcijām. 
Var izmantot polistirola putuplastam. 
Līme lietojama ornamentu, dekoratīvo apdares elementu, flīžu u.tml. 
izstrādājumu uzstādīšanai. 

 
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 

Sacietē, iztvaikojot ūdenim, – vismaz vienai līmējamai virsmai jābūt 
porainai. 
Labi un ātri pielīp pie dažādiem iesūcošiem materiāliem. 
Veido stipru, mitrumizturīgu un stabilu līmsavienojumu. 
Var krāsot. 
Nesatur šķīdinātājus. 

 
 
TEHNISKIE DATI   

Bāze Akrilāta dispersija 
Krāsa Balta 
Stāvoklis Tiksotropiska pasta 
Sausās vielas Apmēram 78% 
Blīvums Apmēram 1,62 kg/m³ 
Šķīdinātājs Ūdens 
Termoizturība –15...+75 °С 
 
 
LIETOŠANA 
Darba temperatūra +15 °С...+40 °С 
Izlietošanas laiks Apmēram 5–10 minūtes 
Darbarīki Ieteicama silikona pistole Casco ProGun P160 vai analogs darbarīks  
Patēriņš Apmēram 400–1000 g/m² 
Žūšanas laiks Apmēram 72 stundas 
Iepakojums 300 ml  
Uzglabāšanas laiks 12 mēnešus noslēgtā iepakojumā.  

Uzglabāt no +5 °С līdz +25 °С temperatūrā. Salizturība 
transportēšanas laikā līdz –15 °C. 

 
  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 

1. Pirms montāžas līmes lietošanas jāpārliecinās, ka virsma ir sausa, tīra, cieta, bez putekļiem, ūdens 
un citām daļiņām, kas traucē līmēšanu. Dažos gadījumos tīras un gludas pamatnes iegūšanai 
virsma iepriekš jānoslīpē vai jāapstrādā ar šķīdinātāju.  
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2. Jānogriež patronas uzgalis, un jāuzstāda aplikators. Patronā esošā līme jāuzklāj uz virsmas ar 
silikona pistoles Casco ProGun P160 vai analoga darbarīka palīdzību.  

3. Līme uzklājama uz virsmas joslu vai punktu veidā. Atkarībā no slodzes ieteicams uzklāt līmi ar 5–20 
cm intervāliem. Virsmas vienmērīgi un cieši jāsavieno viena ar otru, lai līme pilnīgi sadalītos uz 
līmējamām virsmām. Nelīdzenām virsmām ir nepieciešams lielāks līmes daudzums. Smagākiem 
materiāliem var būt nepieciešama pagaidu fiksācija uz laiku, kas vajadzīgs pietiekamas izturības 
panākšanai. 

4. Līmējamās virsmas jāsavieno 5–10 minūtes. 
5. Galīgās izžūšanas laiks ir atkarīgs no līmējamiem materiāliem un līmes kārtas biezuma, un tas ir 

apmēram 72 stundas. 
 
Ierobežojumi 
Nav ieteicams izmantot vietās, kas ir pastāvīgi pakļautas ūdens iedarbībai.  
Līme nav piemērota polietilēnam, polipropilēnam, teflonam un bitumena virsmām. 
 
Tīrīšana 
Strādājot ar līmi, jāievēro tīrība, jāstrādā akurāti, nedrīkst pieļaut tās nokļūšanu uz ādas un acīs. 
Rokas: nokļūstot uz ādas, jānotīra pirms līmes nožūšanas. Nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. 
Materiāls: nesacietējusi līme jāattīra ar ūdeni, sacietējusi – ar lakbenzīnu. 
 
 
DROŠĪBA 
 
Nelietot iekšķīgi. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Nepieļaut 
nokļūšanu uz ādas un acīs. Sargāt no bērniem.  
Papildinformācija par veselības aizsardzību un darba drošību ir ietverta produkta drošības datu lapā. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mūsu informācijas sagatavošanas pamatā ir laboratorijā veikti izmēģinājumi un praktiskā pieredze, tāpēc to var vērtēt kā 
ieteikumus, izraugoties produkciju un darba metodi. Tā kā lietotāju darba apstākļi neatrodas mūsu kontroles sfērā, nevaram 
uzņemties atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz miesas bojājumiem un īpašuma bojāšanu, ko patiešām ir 
izraisījuši kādu mūsu ražoto izstrādājumu trūkumi un defekti. 


