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 Päiväys: 5.1.2017 

Casco Lasitussilikoni  
 

   

• Erinomainen 
tarttuvuus lasiin ja 
keramiikkaan 

• Hyvä vedenkesto 

• Kovettuu ilman 
kosteuden 
vaikutuksesta 

• Erittäin hyvä sään- ja 
UV-säteilynkesto 

• Silikoni ei ole 
homesuojattu 

• Ei 
päällemaalattavissa 

• Etikkapohjainen 

 

Helppokäyttöinen silikoni kaikkeen lasitukseen 
kuten, esim. tiivisteikkunat, akvaariot. 
Lasituslistojen liimaamiseen. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Silikonielastomeeri  
Väri: Väritön 
Ominaispaino: n. 1020 kg / m³ 
Kovuus: n. 16 Shore A 
Joustavuus: n. 20% 
Menekki: n. 12 jm / 300 ml (5 x 5 mm 

saumaa) 
Työskentelylämpötila: +5°C - +60°C 
Nahoittuminen: n. 5 – 10 min (+20°C) 
Kuivumisaika: n. 30 min (kosketuskuiva) 
Kovettumisaika: n. 2 mm / vrk (+20°C, RH 60 

%) 
Lämmönkesto: -40 – +180 °C 
Varastointi: Varastoidaan kuivassa 

varastossa alle +25 °C. 
Säilyvyys vähintään 1 vuosi  

  avaamattomassa 
pakkauksessa 

 
Pakkauskoko: 300 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
1. Alustan vaatimukset 
Alustan tulee täyttää Sisä RYL 2013 vaatimukset. 
Saumattavan sauman saumapinnat ovat puhtaita, kiinteitä, 
tasaisia ja riittävän kuivia. Puupinnat tulee normaalisti 
käsitellä esim. maalilla, jotta voidaan varmistaa 
saumausaineen tarttuvuus. Metallipinnat puhdistetaan 
liuotinaineella. Lasipinnat puhdistetaan etanolilla tai 
asetonilla. Korjaustöiden yhteydessä kaikki vanhat 
silikonijäänteet tulee poistaa mekaanisesti ja / tai Casco 
SealRemoverilla.   
 
2. Saumaustyö saumausnauhalla 
Syviin saumoihin asennetaan pyöreä pohjanauha. Mikäli 
solumuovista pohjanauhaa ei voida käyttää, voidaan 
sauman pohjaan vaihtoehtoisesti asentaa saumateippi. 
Silikonisaumaa ei saa alistaa öljylle, pehmentimille tai 
bitumille. 
 
3. Saumaaminen 
Leikkaa patruunan kärki auki ja asenna pursotuskärki 
paikoilleen. Katkaise kärki halutun kokoiseksi. 
Purista massa tarkoin saumaan niin, että se tarttuu hyvin 
saumapintoihin. Tasoita sauma heti sen jälkeen kostutetulla 
puutikulla.  
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4. Rajoituksia 
Ei suositella käytettäväksi betoni-, luonnonkivi-, pelti-, lyijy- 
tai peilipinnoilla (noudata valmistajan ohjeita) eikä 
jatkuvassa kosketuksessa veden kanssa imevillä alustoilla. 
Tietyt kumitiivisteet tai  
eristysnauhat saattavat vaikuttaa silikonimassaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Jos massa joutuu 
iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos massa joutuu 
silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 
ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. 
 
Puhdista työvälineet lakkabensiinillä ennen kuivumista. 
Kuivunut massa poistetaan mekaanisesti ja / tai Casco 
SealRemoverilla. 
  
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan 
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kuivunut massa ja 
massajäte voidaan yleensä toimittaa 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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