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 Päiväys: 9.1.2017 

Casco TapetStrip 
Tapetinpoistoaine 
 
 

   

• Kaikentyyppisten 
tapettien poistoon, 
myös imemättömille 
tapeteille 

• Ei lasikuitutapetille 

• Helppokäyttöinen 

• Erittäin riittoisa 

• Nopea 

 

 

TapetStrip tehokas tiivistemuodossa oleva 
poistoaine kaikentyyppisille tapeteille (ei 
lasikuitutapeteille). TapetStrip poistaa liimatut 
ja liisteröidyt tapetit nopeasti ja helposti 
alustaa vahingoittamatta. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Vesipohjainen, pinta-aktiiveja 

sisältävä liuos 
 
Väri:  Kirkas viskoosineste 
 
Ominaispaino:  n. 1000 kg / m³ 
 
pH:  7 (laimentamaton), 6,5 (10% 

vesiliuos) 
 
Menekki: 750ml:n pullolla 50-150m² 

riippuen tapettilaadusta ja 
alustasta 

 
Työvälineet:  Sieni tai harja  
 
Varastointi:  Vähintään 3 vuotta 

avaamattomana. 
Varastoidaan kuivassa ja 
viileässä. Ei saa jäätyä. 

 
Pakkauskoko:  750ml 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Käsittele tapetin pinta siten, että Tapetinpoistoaine pääsee 
vaikuttamaan poistettavaan tapettiin. Käytä imemättömillä 
tapeteilla ensin tapetinlävistäjätelaa, hiomapaperia. 
Vinyylitapeteilla poista pintakerros ennen käyttöä. Suojaa 
lattia ja muut herkät pinnat.  
Sekoita 250 ml TapetStrip 5 litraan  haaleaa vettä. 
Levitä sienellä tai harjalla (sieni vaahdottaa tuotteen, jolloin 
aineen vaikutus pinnassa tehostuu). Anna vaikuttaa 15 min, 
varmista että pinta on kostea koko vaikutusajan. Raavi 
tapetti irti käyttäen esim. teräslastaa. Jos useita 
tapettikerroksia, toista käsittely tarpeen mukaan.  
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Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 
 
Ärsyttävä!  
Varmista että käytön aikana huoneessa on riittävä 
ilmanvaihto, tuote voi ärsyttää hengityselimiä ja silmiä. Vältä 
tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa (käytä 
suojakäsineitä). Vakavan silmävaurion vaara.  
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin 
joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä 
lääkäriin. Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. Jos 
ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja 
näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote 
toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Tyhjät tuotepakkaukset 
voidaan toimittaa yleensä 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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