Sika Estonia OÜ
Valge tn 13
11415 Tallinn
T +372 605 4000
www. casco.ee

CASCO WALLPRO
KASUTUSALA
Kasutusvalmis dispersioonipõhine seinaliim, mis on mõeldud klaaskiudtapeetide, paberalusel vinüülseinakatete, struktuursete tapeetide ja
fliisalusel pabertapeetide kinnitamiseks kuivades siseruumides.
Liim nakkub suurepäraselt enamike aluspindadega.
TOOTE OMADUSED
Tagab tugeva ja vastupidava liimühenduse.
Kõrge kuivaine sisaldus.
Vähelõhnav.

TEHNILISED ANDMED
Alusaine
Värvus
Konsistents
Kuivaine sisaldus
Tihedus
Viskoossus
Lahusti
pH
Süttimispunkt

Polüvinüülatsetaatdispersiooni ja tärklise derivaat
Valge
Tiksotroopne
Umbes 16%
1040 kg/m³
37 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 p/min, 25 ºC
Vesi
Umbes 5,5
Puudub

KASUTAMISTINGIMUSED
Kasutamistemperatuur
Paigaldusaeg
Kulu
Töövahendid
Pakend
Säilivusaeg
Säilitamine

Mitte alla +18 ºC
10–30 minutit. Nii lahtiolekuaeg kui liimimisaeg sõltuvad pealekantud
liimi kogusest, aluspinna imavusest, suhtelisest niiskusest jm.
3–5 m2/l
Rull, survepihusti
1L, 5 L, 15 L
Vähemalt 12 kuud
Avamata pakendis, temperatuuril 10-20°C. Mitte hoida alla 0 ºC ja üle
+30 ºC.

KASUTUSJUHEND
Aluspinna ettevalmistamine
Eemaldada lahtine tapeet ja vanad vinüülikihid. Pesta värvitud pinda 5% ammoonium- või soodalahusega.
Loputada põhjalikult. Enne klaaskiudribade paigaldamist tuleb laast- või kiudplaatidest aluspindu niiskuse
suhtes kontrollida, kuna need materjalid võivad kokku tõmbuda. Liigne kokku tõmbumine põhjustab mullide
teket. Vajadusel tugevdada vuuke klaaskiudriidest ribadega. Olenevalt aluspinna seisundist võib pinda
pahteldada üks või kaks korda. Pärast lihvimist kruntida veega lahjendatud Casco WallPro-ga (1 osa liimi ja
4 osa vett).

CASCO WALLPRO lk. 1 / 2

Sika Estonia OÜ
Valge tn 13
11415 Tallinn
T +372 605 4000
www. casco.ee

Paigaldamine
Kanda piisav kogus liimi rulliga seinale. Pihustiga pealekandmisel lahjendada liimi 10% veega.
Jämedakoelise klaaskiudmaterjali korral on liimikogus suurem. Paberalusel vinüülseinakatete
paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid.
Ettelõigatud servadega klaaskiudmaterjalid paigaldatakse serv serva vastu. Lõikamata servadega materjal
tuleb esmalt lõigata või paigaldada 5 cm ülekattega ning lõigata terava noaga läbi mõlemad kihid,
kahjustamata seejuures seinapinda. Ülemine ja alumine serv lõigata puhtaks. Suruda õhk välja sobiva
vahendiga (tööriistaga).
Kui seinakattematerjali soovitakse hiljem üle värvida, tuleb sellel lasta kuivada 1–2 päeva.
Puhastamine
Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti
silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka koheselt vee ja seebiga. Töövahendid pesta
veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada etanooliga.
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on
välistatud. Kasutage olenevalt kasutatavatest kogustest ja töötingimustest sobivaid kaitsevahendeid. Toode ei ole
mõeldud seespidiseks tarvitamiseks. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle
pakendit või etiketti. Lisateave tööohutuse kohta 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 poolt toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume
pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.
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