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CASCO NONWOVEN
KASUTUSALA
Kasutusvalmis dispersioonipõhine seinaliim Easy-up ehk non-woven- või
fliistapeetide kinnitamiseks kuivades ruumides.
TOOTE OMADUSED
Lihtne pealekandmine rulliga.
Tapeedi paigaldamisel tekitab liim minimaalselt pritsmeid, mis lihtsustab
järeltöötlust.
Sobib käsitsi või masinaga pealekandmiseks.
Liimi võib panna kas tapeedi tagaküljele või otse seinale.
Tagab tugeva ja vastupidava liimühenduse.
NonWoven vastab M1-emissiooniklassi nõuetele.
TEHNILISED ANDMED
Alusaine
Värvus
Konsistents
Kuivaine sisaldus
Tihedus
Viskoossus
Lahusti
pH
Süttimispunkt

Polüvinüülatsetaatdispersiooni ja tärklise derivaat
Valge
Tiksotroopne
Umbes 14%
1050 kg/m³
28 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 p/min, 25 ºC
Vesi
Umbes 6,0
Puudub

KASUTAMISTINGIMUSED
Kasutamistemperatuur
Paigaldusaeg
Kulu
Pakend
Säilivusaeg
Säilitamine

Mitte alla +18 ºC, 30–70% RH
10–30 minutit. Nii lahtiolekuaeg kui liimimisaeg sõltuvad pealekantud
liimi kogusest, aluspinna imavusest, suhtelisest niiskusest jm.
3–5 m2
1 L, 5 L, 15 L
Vähemalt 18 kuud
Avamata pakendis. 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. Olenevalt aluspinna seisundist võib pinda pahteldada üks või kaks korda. Pärast
lihvimist kruntida veega lahjendatud Casco NonWoven-ga (1:1).
Paigaldamine
Segage liim enne kasutamist hoolikalt läbi. Kandke liim rulli, harja või tapeetimismasina abil tapeedi
tagaküljele või otse seinale. Voltige tapeedipaanid pikuti kokku (liimine pool vastu liimist poolt) ja jätke enne
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ülespanekut mõneks minutiks tahenema. Vältige liimi sattumist tapeedi esiküljele. Fliistapeedid
paigaldatakse küljeservad vastakuti. Hõõru tapeet harja või sileda labidaga, et õhumullid tulevad
välja. 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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