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 Päiväys: 5.1.2017 

Casco iFLOOR 

Telattava lattialiima LVT-päällysteille 

   

• Erinomainen levitettävyys 
telalla. 

• Lattia on käytettävissä heti 
liimauksen jälkeen. 

• Lyhyt odotusaika ja pitkä 
avoinaika. 

• Erinomainen tarttuvuus. 

• Soveltuu 
lattialämmityslattioille. 

 

 

• IMO-hyväksytty. 

• Pyörätuolinkestävä           
(DIN 12529). 

• Soveltuu myös liimaukseen 
täysin imukyvyttömille 
alustoille. 

• Vaurioitunut LVT-lankku 
voidaan vaihtaa alustaa 
rikkomatta. 

• Alhaiset emissiot 

 

 

 

 

 

 

Pakkaus sisältää Casco iFLOOR pohjusteen, 
Casco iFLOOR liiman ja telat molemmille 
tuoteille. Casco iFLOOR pohjustetta käytetään 
pienentämään alustan imukykyä ennen 
liimausta. Casco iFLOOR  liima on telalla 
levitettävä dispersio-lattialiima, jota käytetään 
LVT-päällysteiden kiinnittämiseen 
myymälöissä, toimistoissa, asunnoissa jne. 
Liima soveltuu sekä imukykyisille, että 
imukyvyttömille alustoille. Sisäkäyttöön.  

  TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Akryylidispersio 
Väri:  Pohjuste: Liila 
 Liima: Vihreä 
Olomuoto: Telattava tiksotrooppinen neste 
Tiheys: 1000 g/m3 
Liuotin: Vesi 
Leimahdus- 
piste:  Ei syttyvää 
 
KÄYTTÖTIEDOT: 
 
Työskentely- 
lämpötila:  +18 °C – +22 °C 
Ilmankosteus: n.65 % RH 
Odotusaika: 10 – 40 min, riippuen alustasta, lämpötilasta 
 ja ilmankosteudesta. 
Rasitettavissa: Heti 
Loppulujuus: 72 h 
Riittoisuus: 12,5 m2/litra 
Varastointi/ 
Säilytys:  Säilyvyys vähintään 12 kk avaamattomassa 
 alkuperäispakkauksessa, 
 huoneenlämmössä. Ei saa jäätyä! 
Pakkauskoko:  50 m2 (4 l liimaa + 2 l pohjustetta) 
 125 m2 (10 l liimaa + 5 l pohjustetta) 
Työvälineet:  Pakkauksen telat 
Alustan 
kosteus: Betonialustoilla suositeltava alustan kosteus
 määräytyy pinnoitemateriaalin toimittajan 
 ohjeistuksen mukaisesti. Kosteudenmittaus 
 suoritetaan BePo oppaan tai RT-14 10984 
 ohjekortin mukaisesti arvostelusyvyydestä 
 A ja pintasyvyydestä (1 – 3 cm). 
 
 

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 
 
Käyttöön ja puhdistukseen liittyvät seikat. 
Ei luokitteluun johtavia haitallisia aineita! 
 
Vältä aineen joutumista iholle tai silmiin. Iholle joutunut liima 
poistetaan saippualla ja vedellä. Työvälineet puhdistetaan 
vedellä, ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima voidaan 
poistaa Casco Ksyleenillä 8330 tai Casco liimapesulla 2518. 
 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa! 
 
Tuotteesta on saatavilla KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ! 
Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.casco.fi/
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Alusta: 
 
Casco iFLOOR liiman käyttäminen asettaa alustalle 
suurempia vaatimuksia, kuin normaalien dispersioliimojen 
käyttäminen. Casco iFLOOR liimakalvo on huomattavasti 
ohuempi kuin normaaleilla lattialiimoilla, joten 
epätasaisuudet voivat näkyä helpommin. Casco iFLOOR 
liima toimii parhaiten tiiviillä tasoitealustoilla, joten alustat 
suositellaan tasoitettavaksi itsesiliävillä lattiatasoitteilla. 
Casco iFLOOR soveltuu liimaukseen myös täysin 
imukyvyttömillä alustoilla kuten metallit, vanhat 
lattianpäällysteet (ei PUR-pinnoitetut) jne. 
 
Alustan tulee aina olla puhdas, kiinteä, kuiva ja vapaa 
tartuntaa heikentävistä aineista. Betonialustoilla tulee aina 
varmistaa, että betoniliima on poistettu. Tasoita 
tarvittaessa alustassa olevat kolot ja epätasaisuudet 
tarkoitukseen soveltuvalla Casco tai Schönox tasoitteella 
esim. SP-X / SuperPlan tai CFE AP.  
 
 
Alustan tulee täyttää myös kulloinkin voimassa olevat 
kansallisissa määräys- ja ohjeasiakirjoissa määritetyt 
vaatimukset. 
 
Huolehdi mahdollisen lattialämmityksen rajoittamisesta 
siten, että lattian lämpötila vastaa ohjeistettua 
asennuslämpötilaa. Lämpötilaa voidaan nostaa vaiheittain 
asennuksen jälkeen normaaliin käyttölämpötilaan. 
 
Pohjustus: 
 
Imevät alustat kuten betoni, tasoitealustat ja levyalustat 
pohjustetaan laimentamattomalla Casco iFLOOR 
pohjusteella. Käytä pohjusteen levitykseen pakkauksen 
valkoista telaa. Levitä telalla pohjustetta alustaan ohut 
tasainen kerros. Erittäin runsaasti imevillä alustoilla voidaan 
pohjustus toteuttaa tarvittaessa 2 kertaa. 
 
Pohjusteen kuivumisaika betonilla ja tasoitteilla on 10 - 15 
minuuttia. Kipsiperustaisilla tasoitteilla, kipsilevyillä ja 
lastulevyillä kuivumisaika on 30 – 60 min. 
 
Imukyvyttömät alustat kuten vanhat lattianpäällysteet, ei 
pohjustusta tarvitse suorittaa. Käyttämättä jäänyt pohjuste 
voidaan käyttää myöhemmin esim. Casco tai Schönox 
tasoitteiden alla tartuntapohjusteena. 
 

 
 
Asennus: 
 
Noudata aina pinnoitteenvalmistajan ohjeistusta 
asennuksen ja sallittujen alustan kosteuspitoisuuksien 
osalta! 

 
Liiman levittäminen voidaan aloittaa heti pohjusteen 
kuivuttua. Käytä liima levittämiseen pakkauksen raidallista 
telaa. Levitä liimaa telalla ohut ja mahdollisimman tasainen 
kerros. Levitä liimaa alueelle, jonka voit saattaa pinnoitteella 
umpeen 2 tunnin kuluessa liiman levityksestä. 
 
LVT-laattojen asennus voidaan aloittaa 10 – 15 minuutin 
kuluttua liiman levityksestä. Paina laatat hyvin kiinni liimaan 
ja jyrää koko alue mattojyrällä. Suositeltava jyrän paino on 
vähintään 70 kg. Suositeltavaa on jyrätä päällyste myös 
ristisuuntaisesti hetken päästä. 
 
Lattia on kävelykelpoinen ja käyttöönotettavissa 
välittömästi liimauksen jälkeen, sekä täysin rasitettavissa 
aikaisintaan 72 tunnin kuluttua 
 
 
Vaurioituneen laatan korjaus: 
 
Poista vaurioitunut laatta varovasti, aloita poisto tunkemalla 
esim. mattoveitsen kärki varovasti laattojen saumasta 
vaurioituneen laatan alle. Laatta irtoaa liimasta ilman, että 
alustamateriaalia irtoaa mukaan. 
 
Käännä uusi asennettava laatta pohjapuoli ylöspäin ja levitä 
Casco iFLOOR liimaa telalla laatan pohjaan. Anna liiman 
kuivua 10 – 15 minuuttia ja asenna laatta paikoilleen. Jyrää 
tai hierrä laatta hyvin kiinni alustaansa. 
 
Tarvittaessa lisätietoja tekninen palvelu puh: 09 5114 3350. 
 
HUOM! Lista testatuista ja hyväksytyistä LVT- pinnoitteista 
löytyy ajantasaisena osoitteesta 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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