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PRODUKTDATABLAD

Casco® Tapetklister
Pulverbasert vegglim for papirtapet

PRODUKTBESKRIVELSE
Pulverbasert vegglim for papirtapet. Gode påførings-
egenskaper, lang åpentid og god vedheft. Innerholder 
ikke konserveringsmidler.

BRUKSOMRÅDER
Papirbasert veggtapet.

PRODUKTEGENSKAPER
Påføringsvennlig - gir jevn limdekning 
Lang monteringstid

▪

Svært god vedheft▪
Inneholder ingen konserveringsmidler▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Stivelsesbasert lim

Forpakning 200 g

Farge Hvit

Holdbarhet 24 måneder  (i uåpnet emballasje).

Lagringsforhold Lagres tørt og kjølig, men frostfritt.

Tetthet Ca. 580 kg/m3

Konsistens Pulver. 
(Tiksotropisk konsistens når oppløst i vann)

PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold 1:20  for manuell tapetsering. 1:25 ved bruk av maskin

Forbruk 4 m2/liter

Lufttemperatur Ikke under  +18°C – både overflate og material

Åpen tid 0–30 minutter.  Brukstid påvirkes av påført limmengde, absorberingsevne 
til underlaget, temperatur og luftfuktighet.
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PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING
Riving av tapet
Vinyl-tapet med papirbakside, samt glassfiber-strie 
tapet må "kløyves" fra  underlag for å kunne fjernes 
fullstendig fra vegg. 
 
Andre tapeter mettes med  Casco Remover og skrapes 
vekk med stålsparkel.  Påfør Casco Remover med en 
malerrull eller svamp og la dette trekke inn i ca. 30
minutter, skrap deretter vekk tapet med en stålspar-
kel. 
  
Sparkling 
 

Fjern løse partikler fra vegg, samt påse at denne er 
tørr og ren (fei eller børst)

▪

Utfør sparkling av hull og sprekker med liten stål-
sparkel. og slip etter tørking

▪

Sjekk at det ikke finnes store ujevnheter i veggen ved 
bruk av en rettholt. Dersom det finnes store ujevnhe-
ter må disse bredsparkles. 

▪

Ved  sparkling av strukturtapet må tapetkanter 
renskjæres.

▪

Større sprekker og hull (større enn 10 mm) i betong 
etc. tettes med pulverbasert sparkel.

▪

For ujevne underlag,  sparkle i to omganger, slip og 
rengjør vegg.   For plane overflater er det ikke behov 
for sparkling før tapetsering.

▪

Rengjør vegg med kost eller lett fuktig klut.▪
For helsparklede vegger.   Utfør  forbehandling av 
vegg med fortynnet vegglim (1:1)  en dag forut for 
tapetseringen.

▪

Påbegynn tapetsering.▪
 
For helflate-sparkling hold sparkel i ca. 30° vinkel mot 
vegg.  Sørg for å ikke presse for hardt slik at synlige 
kanter unngås. Påfør sparkelmassen i store bevegelser 
over flaten. 
 
Se produktliste på neste side  for valg av type vegg-
sparkel-masse
   
Tapetsering:
   
Første tapetbredde
  
Når du starter tapetsering, begynn fra et vindu og
tapetser fremt til den mørkeste delen av rommet. På 
denne måte vil skjøtene være minst synlige når lyset 
faller på veggene. 

 
Sørg for å montere tapet vannrett ved å tegne en 
loddrett / vertikal linje (benytt en rettholt) med litt 
mindre bredde enn tapetbredden fra vinduet. Dersom 
du velger å starte ved et hjørne, tegn en vertikal linje
1 cm fra hjørnet  for å sikre overlapp til neste vegg for 
å oppnå et godt visuelt resultat. 
 
 
Påfør limet direkte på vegg.  Arbeid over hele veggens 
høyde utfra vindu til du krysser over den vertikale
linjen.  Start liming nedenfra på vegg og arbeid opp-
over.  Det er varmere under tak slik at limet vil 
tørke raskere her.   
 
Sørg for å fjerne blærer og bobler ved bruk av en myk-
håret børste eller plast-sparkel.  For pene avslutninger 
mot tak, lister, vinduskarmer etc. benytt en skarp-
kantet sparkel for å presse tapetet inn mot hjørnet, og 
skjær av overskyttende tapet med en skarp kniv /
tapetkniv.  Hold kniven i ca.  45° vinkel mot vegg for 
best resultat.  
Vask vekk overskudds-lim fra tapetet etc. umiddelbart 
med svamp.  Skift vann med jevne mellomrom. 
 
Andre tapetbredde
   
Sjekk om tapetet du har valgt skal legges med møns-
terrapport eller fra kant-til-kant  (Se merking på tapet-
rull).  Siden du nå har en enkel loddrett tapet-bredde 
 kan du fortsette å lime og montere tapet videre som i 
foregående steg.   Sjekk hvorvidt tapetet har riktig 
mønster, og at også evt. stripete tapet blir montert 
i samme retning. 
 
   
Rundt dører og vinduer
   
Påfør limet med pensel rundt dører og vinduskarmer 
etc.   Legg på tapetet med 6-7 cm overlapp til 
lister/karmer.   Skjær rent direkte etter montasje. 
Benytt en skarpkantet sparkel og skarp kniv/ tapet-
kniv.   Rundt vindushjørner, snitt diagonalt for å oppnå 
et pent resultat.
Ved tapetsering av et rom-hjørne, sørg for overlapp 
forbi hjørnet også når tapetet skal monteres 
kant-til-kant.  Dette for  å sikre at tapetbredde ligger 
loddrett for tapetsering på neste vegg.  Dette 
fordi hjørner sjelden er helt loddrette.  Snitt diagonalt 
for å oppnå et pent resultat. 
 
Strøm-kontakter:
   
Koble fra strømkurs / sikring når det  skal foretas ta-
petsering ved eller rundt strøm-brytere og 
strøm-kontakter.  
 
Fjern deksel og monter tapetet, sørg for at tapetbred-
den dekker kontakten.  Snitt et kryss over kontakten 
og skjær vekk de fire flikene med overskytende tapet 
inntil kontaktsokkel.  Deretter monter beskyttelseslok-
ket på plass før du fortsetter.
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Veiledning for valg av veggsparkel
 
 

Små hull og sprekker: MultiFill (maks 10 mm), 
CascoSpack Universal (maks 5 mm) eller  
CascoSpack S (maks 2 mm)

▪

Store hull: OneFill Premium (opptil 50 mm)▪
Til fuger i gipsplater etc. GipsplateFiller, MultiFill el-
ler CascoSpack Universal

▪

Til helflate-sparkling: CascoSpack Universal eller 
WallFiller

▪

For større hull/sprekker i betong etc.: HusFix eller 
HusFix Rapid

▪

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

For best resultat sørg for at vegg-overflaten er ren, 
tørr og jevn før oppstart: 
 
Gipsplater og fiberplater (sponplater) 
Sørg for å sparkle fuger, skrue-hull og spikerslag med  
CascoSpack S  eller CascoSpack LF.  Etter sliping av
tørket flate, lim deretter  glassfiberbasert armerings-
strimmel  over sammenføyninger i alle hjørner.  Påfør 
sparkelmasse og la dette tørke ut, og utfør deretter
sliping.  Til slutt grunnes hele veggflaten med for-
tynnet Casco® Tapetklister blandet med vann.  Blande-
forhold:  1:20. 
 
Vegger av betong, murverk etc.. 
Utfør sparkling ved behov, slip etter nødvendig tørke-
tid.  Grunnes med fortynnet Casco® Tapetklister 
blandet med vann. Blandeforhold:  1:20. 
 
Flater med gammel tapet. 
Fjern alt gammelt materiale  Vinyl og strukturtapet, 
fjern det ytre sjiktet og fortsett arbeidsprosedyre som 
for vanlig veggtapet.  Skrap hjørner rundt vinduer, 
dører, tak etc. og snitt gjennom fuger.  Sørg for å 
sparkle eller slipe fuger i veggflatene.  Grunn
sparklede flater med fortynnet Casco® Tapetklister før 
arbeidet fortsetter.  Blandeforhold:  1:20. 
 
Malte overflater  
Rengjøres med  5% salmiakk-vask eller soda-vask 
(Natriumkarbonat) og skyll deretter grundig.  Sørg for 
å sparkle over ved behov,  og deretter slip hele over-
flaten.

BLANDING

Blandingsforhold:  1:20, bland 200 g   
Casco® Tapetklister med 4 liter vann (rom-temperert).
Blandingsforhold:  1:25, bland 200 g  
Casco® Tapetklister med 5 liter vann (rom-temperert).
Tilsett pulveret gradvis i vannet under kraftig omrøring 
i 1 minutt.  La dette hvile i 30 minutter,  rør deretter 

opp igjen før bruk.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Malerrull, pensel eller maskin

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før limet tørker.  Tørket lim  
oppløses med rødsprit.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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