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PRODUKTBLAD

Casco® Glutolin Special
PULVERBASERAT TAPETLIM, PVAC-FÖRSTÄRKT FÖR TAPETER MED PAPPERS ELLER NONWOWEN-
BAKSIDA. FÖR TUNGA TAPETER MED KÄNSLIGT TRYCK.

PRODUKTBESKRIVNING
Pulverbaserat tapetlim, PVAC-förstärkt för tapeter 
med pappers eller nonwowenbaksida. För tunga tape-
ter med känsligt tryck eller flerskikts papperstapeter. 
Mycket hög vidhäftning och lätt att blanda. Endast för 
torra utrymmen.

ANVÄNDNING
Vinyltapeter med pappers eller nonwowen baksida▪
För tunga tapeter med känsligt tryck.▪
För flerskikttapeter▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Lättblandat▪
Bättre vidhäftning än normala tapetlimmer▪
Kraftigt klibb▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Methylcellulosa med polyvinylacetat (PVAC)

Förpackning 200 gr

Färg Vitt pulver (blandad med vatten transparent)

Hållbarhet 60 månader i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt

Densitet Ca 500 kg/m3

Blandningsförhållande Förlimning – 200 gram av pulver till  8 liter av rent kallt vatten
Tapetsering – 200 gram av pulver till 5 liter av rent kallt vatten

Förbrukning Förlimning – 200 gram av pulver till 8 liter av vatten räcker till ca 70 m²
Tapetsering – 200 gram av pulver till 5 liter av vatten räcker till ca 30 m²

Omgivande lufttemperatur Ej under +18 °C – gäller både tapet och underlag

Relativ luftfuktighet 30-70 % RF i luften

Öppentid 5–20 minuter. Beroende på limmängd, underlagets absorbering samt tem-
peratur och luftfuktighet.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Förberedelser 
 
Beroende på underlag följ nedanstående rekommen-
dationer. Följ också tapetmaterialfabrikantens anvis-
ningar. 
 
För tapetsering på

Betong, lättbetong m.m: Behöver bredspacklas före 
tapetssering. Se "Spackling".

▪

Starkt absorberande underlag behöver förlimmas fö-
re tapetsering (blanda 1 delar lim med 40 delar vat-
ten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbild-
ning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före 
tapetsering.

▪

Gipsskivor, spånskivor och liknande behöver inte 
bredspacklas. Spackla endast skarvar, skador och hål.

▪

 
Målade ytor 
 
Tvättas med 5 %-ig amminiaklösning/målartvätt och 
sköljes noga. Slipa sedan av ytan lätt. Torka bort slip-
dammet med en fuktig trasa. Spackla endast ojämnhe-
ter, skador och hål. 
 
Tapet på tapet 
 
Det är möjligt att tapetsera på gamla tapeter om det 
är mindre an 5 lager gammal tapet. Kontrolera att det 
gamla lagren sitter ordentligt och inte har släpp från 
underliggande lager. Om det underlaget är glasfiber-
väv rekommenderas bredspackling (se spackling) om 
det är sjögrästapeter rekommenderas nedrivning (se 
nedrivning). 
 
Nedrivning av tapet 
 
Vinyltapeter och tapeter med glasfiberbaksida kan 
med fördel rivas ner med en spjälkning av tapeten helt 
från underlaget, Spackla sedan skador och hål.
För övriga tapeter används Casco Remover, för att se-
dan skrapas ner. Applicera Casco Remover med roller 
eller svamp över hela ytan. Låt verka i ca 30 minuter. 
Skrapa ner det fuktiga tapeten med en stålspackel.
  
Spackling

Avlägsna allt löst från underlaget.▪
Se till att underlaget torrt och dammfritt.▪
Laga skador, skarvar och hål. Slipa efter spacklet har 
torkat.

▪

Kontrollera am det finns stora ojämnheter som bör 
bredspacklas ut.

▪

Vid tapet på tapet se till att de gamla skarvarna slipas 
och spacklas.

▪

Stora skador och hål på betong lagas med fördel med 
ett pulvetbaserat spackel.

▪

Ojämna ytor behöver ofta spacklas 2 gånger.▪
Hela skivmaterial behöver inte bredspacklas.▪
Rengör underlaget med en borste eller trasa.▪
Spacklade ytor förlimmas före tapetsering (blanda 1 
delar lim med 40 delar vatten), för att förhindra dålig 
vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlim-
ning bör ske 1 dygn före tapetsering.  

▪

 
Vid bredspackling håll spackelspade i ca 30° vinkel till 
underlaget. Applicera spacklet med lätt tryck och med 
en svepande rörelse. 
Se lista på rekommenderade spackel.   
 
Tapetsering
   
Första våden 
 
Kontrollera att alla tapetrullarna har samma tillverk-
ningsnummer/färgbad. Kapa upp våder och lägg till för 
eventuellt mönsterpassning.
Starta från ett fönster och försök avsluta i det mörkas-
te hörnet i rummet. På det sättet faller ljuset så att 
skarvarna syns minst när ljuset faller mot väggen. Kon-
trollera vad som är upp eller ned på våden. Sätt alla 
våder i samma riktning.
 
För att se till att tapetvåderna sitter rakt på väggen an-
vänd ett vattenpass och rita ett blyertsstreck  ca 1 cm 
utanför våden,så att våden hänger rakt och du ser 
strecket. Om du startar i ett hörn rita ett lodstreck ef-
ter hörnet så att du får ett överlapp i hörnet. Casco® 
Glutolin Special suger fast snabbt i underlaget så det 
är svårt att glida in våden i rätt position. Lätta på vå-
den och måtta om.
 
För de flesta tapettyper så limma direkt på väggen (se 
tapetinstruktioner) Om det ska limmas på tapeten så 
bör det svälla 5-30 minuter. Vid limning limma från 
golv till tak och någon centimer bortom strecket. Börja 
nedifrån och arbeta dig uppåt.
Se till att gnida bort alla blåsor under tapeten med en 
tapetgnidde eller tapetborste. 
Tvätta bort limrester på tapeten omedelbart. Byt till 
rent kallt vatten regelbundet. 
 
Andra våden
 
Kontrollera om tapeten ska sättas kan i kant eller med 
ett överlapp. Eftersom första våden nu hänger rakt så 
kan du fortsätta på samma sätt med andra våden. Se 
till att eventuellt mönster i tapeten passar in. 
 
Lämpliga spackel 
 
Mindre skador och hål: MultiFill (max 10 mm), CascoS-
pack Universal (max 4 mm) eller CascoSpack S (max 2 
mm)
Stora hål: OneFill Premium (upp till 50 mm)
Skivskarvar: GipsplateFiller, MultiFill eller CascoSpack 
Universal
Bredspackling: CascoSpack Universal eller WallFiller
För stora skador och hål på betong: HusFix eller HusFix 
Rapid

RENGÖRING AV VERKTYG

laktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas lim-
met bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med 
vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-
röd.
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UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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