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PRODUKTBLAD

Casco® Remover
KONCENTRERAD TAPETUPPLÖSARE.

PRODUKTBESKRIVNING
Koncentrerad tapetborttagning för pappers-, vinyl- 
och nonwowen tapet på de flesta underlag. 1 liter Ca-
sco® Remover ger 6 liter färdig product.

ANVÄNDNING
För borttagning av:

Nonwoven tapeter▪
Papperstapeter▪
Vinyltapeter (yttre lagret måste tas bort)▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Koncentrerad, ger 6L▪
Inget stank▪
Lätt att applicera med roller, borste eller svamp▪
Vattenbaserad▪

  

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se 
MiljöAppen. Här hittar du även information om EC1, 
M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad 
mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in 
www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.
  

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Polysaccharide solution and fatty acid ester wetting agents.

Förpackning 1 liter

Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpack-
ning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så 
snart som möjligt

Lagringsförhållanden Lagras svalt och torrt. Ej under 0 °C eller över +30 °C.

Utseende / Färg Transparant

Densitet 1000 kg/m3

Konsistens Tixotrop

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning En flaska Casco® Remover blandad med vatten räcker till ca 30 - 50 m² 
vägg.

Underlagets temperatur +5°C ... +25°C
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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.

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.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
BLANDNING

Blanda 1 flaska (1 liter) Casco® Remover med ca. 5 li-
ter ljummet vatten. Börja med en liten mängd vatten 
för den bästa blandningsförmågan och tillsätt sedan 
resten. Blanda väl.
  

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Använd roller, pensel eller svamp.
  

MONTERINGSTID

Blöt upp ytan ordentligt med en roller, pensel eller 
svamp. Använd gummihandskar.

▪

Låt blandningen verka i minst 15 minuter, dock får 
blandningen inte torka. Om blandningen torkar, till-
sätt vatten med en sprayflaska eller liknande.

▪

Skrapa sedan ner tapeten med en stålspackel. Om ta-
peter lossnar inte lätt, upprepa processen.

▪

Vid borttagning av tapeter med ett icke-absorberan-
de ytterskikt ska ytan först perforeras med en pigg-
/spikrulle eller eventuellt stålborste.

▪

För vinyltapeter, ta bort det yttre lagret först, appli-
cera sedan Casco® Remover.

▪

  

RENGÖRING AV VERKTYG

Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Verktyg 
rengörs med vatten. 
  

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.

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

CascoRemover-sv-SECASCO-(02-2023)-2-2.pdf

Produktblad
Casco® Remover
Februari 2023, Version 02.02
020516020000000055

2 / 2


