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CASCO NORMAL
KASUTUSALA 

Tapeedikliister, mis on mõeldud tavaliste, ühekihiliste pabertoodete 
tapetseerimiseks. 

TOOTE OMADUSED 
Hõlbus ja mugav kasutamine. 
Suurepärane liimimisvõime ja –tugevus. 
Silmapilkne hea nakkuvus, mis laseb siiski juba paigaleasetatud 
tapeedipaani hõlpsasti õigele kohale nihutada. 
Suurepärane lõppnakkuvus. 
Jätkub kauaks ja suurtele pindadele. 
Lahustub väga kiiresti. 
Kuivab plekke jätmata. 
Hävitab kergemad hallitusseened (oluline vinüültapeetide puhul). 

TEHNILISED ANDMED 
Alusaine Metüültselluloos 
Tihedus 1340 kg/m3 
Värvus Valge. Läbipaistev pärast veega segamist. 
Konsistents Tiksotroopne  

KASUTAMISTINGIMUSED 
Kasutamistemperatuur Mitte alla +18 °C, suhteline õhuniiskus 30–70%. 
Pakend 200 g 
Säilivusaeg      Kuivalt ladustamisel on säilivusaeg piiramatu. 
Toote säilitamine          Avamata originaaltaaras. Toode on pakase- ja kuumuskindel. 

KASUTUSJUHEND 

Aluspinna ettevalmistamine 
Aluspind peab olema puhas, kuiv, sile ja imamisvõimeline. Kõik vanad ja nõrgalt seotud pinnakihid veega 
korralikult maha pesta. Praod ja augud täita pahtliga. Värvitud aluspindu tuleb liivapaberiga lihvida, seejärel 
puhastada aluspind. Imavaid aluspindu mitte lihvida, tugevalt imavaid või liivaseid pindu tuleb vastavalt 
tabelis toodud kogustele eelnevalt liimida või kruntvahendiga siduda. 

Seguvahekord 
Segage vastavalt tabelile. Kallake pulber pidevalt segades külma vette. Jätkake veidi aega segamist. Laske 
seista umbes 20 minutit ja seejärel segage uuesti. Liim on nüüd kasutamiseks valmis. Valmiskujul on segu 
kasutuskõlblik kuni 15 päeva, kui seda hoitakse puhtas, suletud nõus. 

Kasutusala Pakendi sisu külmas vees Piisav ... m2 jaoks Rullid 
Eelliimimine (kruntimine) 10 L 60–100 – 

Kerged pabertapeedid 7,5 L 40–45 8–9 
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Normaalsed pabertapeedid 6,5 L 30–35 6–7 

Rasked pabertapeedid 6 L 30 6 

Tapetseerimismasin Igas kontsentratsioonis 

Paigaldamine 
Katta valmislõigatud tapeedipaanid vastavalt nende kvaliteedile ja paberi imamisvõimele ühtlaselt liimiga, 
panna või rullida nad kokku (vältida teravaid murdekohti) ja 5–10 minutit seista lasta, seejärel võite 
tapetseerida. Samuti võite kasutada tapeetimismasinat. Õhumullide eemaldamiseks kasutage tapeediharja. 
Järgige tapeeditootja juhiseid. 

Puhastamine 
Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti  
silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega 
enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada mehhaaniliselt. 

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. 


