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CASCOFLEX
KASUTUSALA 

Klassikaline, 1-komponentne dispersioonipõhine liim, mis sobib 
sisetingimustes enamiku põranda- ja seinamaterjalide liimimiseks 
niisketes ja kuivades ruumides poorsetele ja mittepoorsetele 
aluspindadele (k.a põrandaküttel). 
Sobib linoleumi, kork-, PVC-, vinüül- ja tekstiilkatete liimimiseks 
põrandatele, samuti ka PVC- (üle 0,6 mm) ja vinüülkatete seintele. 

TOOTE OMADUSED 
Võib kasutada nii märg- kui ka kontaktliimina. 
Kõrge kuivaine sisaldus – umbes 72%. 
Kerge pinnale kanda. 
Kasutatav kõigi Casco tasandussegudega. 
Keskkonnasõbralik liim, mis ei sisalda lenduvaid lahusteid. 
Vastab M1 klassifikatsiooni nõuetele. 

TEHNILISED ANDMED 
Sideaine Akrüülpolümeer 
Tihedus 1340 kg/m3 
Värvus Helebeež  
Konsistents Tiksotroopne pasta 
Kuivaine sisaldus Umbes 72% 
Lahusti Vesi 
Süttimispunkt Puudub 
Temperatuuritaluvus -20...+60 ºC 

KASUTAMISTINGIMUSED 
Kasutamistemperatuur Mitte alla +18 °C 
Ooteaeg Umbes 25–30 minutit. Linoleumi puhul ooteaeg puudub. 
Lahtiolekuaeg Max 45 minutit 
Paigaldusaeg  
(+23 °С, 45–50% RH)  

Märgliimimine: 0–30 minutit;  
Kontaktliimimine: 30–60 minutit 
Paigaldusaeg sõltub temperatuurist, suhtelisest niiskusest, kattest ja 
aluspinnast. 

Käimiskindel Umbes 24 tunni pärast 
Lõplik kõvastumine Poorsetel pindadel: 48–72 tundi; 

Mittepoorsetel pindadel: kuni 14 päeva 
Kulu Põrandakatte materjal Poorne aluspind Mittepoorne aluspind 

Homogeenne PVC 4–5 m2/l 5–6 m2/l 
Aluskihiga PVC 4–5 m2/l 5–6 m2/l 
Linoleum 3,5 m2/l Konsulteeri 

müügiesindajaga Vaipkate 3,5 m2/l 
Töövahendid  Liimikamm, rull 
Pakend 1 L, 5 L, 15 L 
Säilivusaeg     12 kuud 
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Toote säilitamine    Avamata originaaltaaras. Mitte hoida temperatuuri juures alla 0 °C ja 
üle +30 °C  

KASUTUSJUHEND 

Aluspinna ettevalmistamine 
Aluspind peab olema tasane (±2 mm / 2 m), kuiv, puhas, tolmu-, mustuse-, õli- ja rasvavaba.  
Veatuid tasaseid liimimiseks sobilikke pindasid on lihtne saavutada, kui kasutate ettevalmistamisel Casco 
tasandussegu, nt Renorapid, Husfix, Superplan FA või Thermoplan. 
Kattespetsiifilised aluspõhjanõuded leiate katte tootja tehnilisest tooteinformatsioonist.  
Aluspinna suhteline niiskus peab jääma alla 85%. Tehke kindlaks niiskussisaldus konkreetsel aluspinnal 
ning järgige vastavaid standardeid ja juhiseid, et vältida niiskusest tulenevaid riske. Suure 
niiskussisaldusega betoonpõrandaid tuleb töödelda niiskustõkkega. Järgige kindlasti ka kehtivaid 
standardeid ja juhiseid, mis on kehtestatud paigaldatavale põrandakatte materjalile. 
Kui teil tekib küsimusi, konsulteerige enne paigaldamist müügiesindaja või importijaga. 

Paigaldamine 
Enne kasutamist segage liimi hoolikalt. Materjalide korral, mille tagumine külg on lihvitud, tuleb materjal 
paigaldada siis, kui liim on märg, ning paigaldusaeg ei tohi olla üle 30 minuti. 

Poorsele aluspinnale 
1. Määrida liim aluspinnale liimikammiga. Pealekantav liimikogus peab olema piisav aluspinna

märgumiseks ettenähtud paigaldusajal.
2. Paigaldada materjal kohe või pärast lühikest paigaldusaega ja hõõruda korralikult, et eemaldada

õhk ja üleliigne liim. Parima tulemuse saab rullimise teel.
3. Kontrollida, et kogu põrandakate oleks liimiga kontaktis.

Mittepoorsele aluspinnale 
Mittepoorsetel aluspindadel soovitatakse kasutada vähese mahukahanemisega ja hea liimuvusega 
tasandussegu kihipaksusega 2–3 mm. Kattematerjal paigaldada märgliimimise abil. Kui nimetatud meetod 
ei sobi, kasutada alltoodud meetodit. Kõigi nende meetodite juures on tähtis, et mittepoorselt aluspinnalt 
auruks võimalikult palju vett. 

1. Kanda liim aluspinnale liimikammiga. Paigaldada põrandakate nagu märgliimimisel. Pärast seda
tõmmata kate üles ja lasta liimikihil 10–20 minutit kuivada ning seejärel asetada kate uuesti maha.
Teine võimalus on pärast liimi pealekandmist oodata 20–30 minutit ja seejärel kate poolkuivanud
liimile asetada.

2. Hõõruda korralikult, et eemaldada õhk ja üleliigne liim. Parima tulemuse saab rullimise teel.
3. Kontrollida, et kogu põrandakate oleks liimiga kontaktis.

Seina katmine 
Veenduda, et aluspind on puhas, tasane ja tolmuvaba. Seina katmine toimub märgliimimise teel. 
Meetod 1. 

1. Kanda liim seinale rulliga.
2. Kinnitada materjal seina ülaossa.
3. Hõõruda ülevalt alla

Meetod 2. 
1. Kanda liim liimilabida või rulliga kattematerjalile.
2. Kinnitada materjal seina ülaossa. Materjali paigaldamise ajal peab liim olema märg.
3. Hõõruda ülevalt alla.

Puhastamine 
Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti 
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silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega 
enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada piiritusega. 
 
Jäätmekäitlus 
Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida. 
 
 
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 
 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sulgeda pakend kohe pärast kasutamist. 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. 


