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PRODUKTBLAD

Casco® RX Aqua
För limning av papper, kartong och foton

PRODUKTBESKRIVNING
Casco® RX Aqua används för limning av papper, kar-
tong och foton

ANVÄNDNING
Den har inbyggd spridare som fördelar på bästa sätt.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Skrynklar inte pappret▪
Transparent och luktfritt▪
Luktfri▪

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

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Typ: Bas av vattenlöslig polymer.
Lösningsmedel: Vatten

Förpackning 85 ml

Hållbarhet 24 månader i stängd förpackning

Lagringsförhållanden Bör inte utsättas för temperaturer under +10 °C eller över +30 °C

Färg Transparent

Densitet ~1340 kg/m3

Torrhalt (volym) ~70 %

Konsistens Lågviskös

APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur Appliceringstemperatur: +15 °C - +30 °C

Relativ luftfuktighet >90 % bör undvikas

Härdningstid Torktid: 5 – 30 minuter beroende på papperstyp
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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.

VIDARE INFORMATION
Iaktta god renlighet vid arbete med produkten. 
Förvaras utom räckhåll för barn. 
Töm inte i avloppet

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
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Ytorna ska vara rena, torra, fasta, fritt från oljor, lösa 
partiklar och dammfria. 
 
BRUKSANVISNING 
 
Applicera limmet tunt med inbyggda limspridaren och 
pressa sedan ihop de ytor som skall limmas. 
 
Obs! Undvik limspill på foto och albumblad vid monte-
ring av fotografier, för att förhindra att sidorna klistras 
ihop. Orsaken till detta är att om limningen utsätts för 
hög relativ luftfuktighet kan limmet bli klibbigt och när 
klimatet blir torrare, kan sidorna klibba ihop.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör med tvål och 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
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