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Casco SealRemover  
  
 

   

• Tuote vaikuttaa 
silikonien kemialliseen 
koostumukseen 
hajottaen sen 
rakenteen 
vesiohenteisiksi 
yhdisteiksi. 

  

 

 

Kovettuneen ja kovettumattoman silikonin 
poistoon. 
Voidaan käyttää myös Casco AquaSealin, 
FireSealin, RoofSealin ja Marin & Teknik- 
saumausmassan sekä Casco SuperSet ja 
SuperFix -liimamassojen poistoon. 
Aineen vaikutus MS-polymeerimassoihin on 
hieman hitaampi. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus: Erityishapot ja hiilivety 
Väri: Punaruskean sävyinen  
  läpikuultava tiksotrooppinen  
  neste 
Ominaispaino: n. 870 kg / m³ 
Kuiva-ainepitoisuus: n. 96% 
Liuote: Lakkabensiini 
Paloluokitus: Syttyvää +70°C 
Varastointi: Lämmin varasto. Säilyvyys 

vähintään 1 vuoden 
avaamattomassa  

  pakkauksessa. 
 
Pakkauskoko: 150 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Mikäli saumamassaa poistetaan tekstiilikuiduista tai eräistä 
muovimateriaaleista (esim. polyamidi, polyesteri), on tuote 
syytä testata pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä, 
jotta varmistetaan, ettei tuote vahingoita materiaalia. 
SealRemoverin teho heikkenee välittömästi, jos se joutuu 
veden kanssa kosketuksiin, jonka johdosta puhdistettavan 
pinnan on oltava täysin kuiva. 
 
1. Poista massasta mahdollisimman paljon mekaanisesti, 
esim. veitsellä tai vastaavalla.  
2. Sivele runsaasti SealRemoveria poistettavan massan 
pintaan. 
3. Anna vaikuttaa n. 1-4 h riippuen massatyypistä. Jotkut 
massatyypit vaativat pidemmän ajan. 
4. Poista hajonnut massa mekaanisesti. Mikäli käsittely 
joudutaan uusimaan, tulee käsiteltävän pinnan olla 
ehdottoman kuiva ennen SealRemoverin levitystä. 
5. Massa, joka on poistettu imemättömistä materiaaleista, 
voidaan puhdistaa lopuksi sopivalla kostealla kankaalla. 
Imevät materiaalit tulee huuhdella runsaalla vedellä. 
6. Aina epävarmoissa tapauksissa ota yhteys Cascon 
tekniseen neuvontaan. 
 
Mikäli suoritetaan uudelleen saumaus saumausmassalla 
SealRemoverilla käsitellylle pinnalle, tulee pinnan olla 
puhdas SealRemoverista ja tartunta testata ennen 
varsinaista saumausta. 
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Ärsyttää silmiä ja ihoa. Liuotinhöyryjen hengittäminen 
saattaa ärsyttää hengityselimiä. Käytettävä suojakäsineitä. 
Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on 
huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho ja 
silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese 
iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin, 
on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli 
ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. 
 
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan 
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte 
voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat 
myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne 
yleiselle kaatopaikalle.  
 
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 
 
 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
www.casco.fi 
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