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CASCO TEXTILLIM
KASUTUSALA 

Textillim on mõeldud tugevate kangaste, näiteks teksariiete, tööriiete, 
telkide  jm liimimiseks.   
Sobib samuti puuvillaste, villaste, linaste, polüestri, akrüüli / villa, 
polüestri / puuvilla ja kunstkiudkangaste ning naha liimimiseks. 

TOOTE OMADUSED 
Liimi võib kasutada nii märg- kui kontaktliimimiseks. 
Pärast kuivamist jätab liim valge veekindla liimikile, mis talub pesemist 
kuni +60 ºC vees.  

TEHNILISED ANDMED 

Sideaine Naturaalkautšuk 
Värvus Valge 
Konsistents Viskoosne 
Kuivaine sisaldus Umbes 57% 
Tihedus Umbes 950 kg/m³ 
Lahusti Vesi 
Süttimispunkt Puudub 

KASUTAMISTINGIMUSED 

Kasutamistemperatuur +15…+25°C 
Liimimisaeg Kontaktliimimine: oodata u 30 minutit või kuni liim on kuivanud; 

märgliimimine: suruda pinnad kokku kohe või 5 minuti jooksul 
Pintsel või liimilabidas 

Pakend 40 ml 
Säilivusaeg 24 kuud 
Säilitamine Avamata pakendis. Mitte hoida temperatuuril alla 0 °C ja üle +30 °C. 

KASUTUSJUHEND 

1. Pind peab olema kuiv ja puhas. Pinnad ei tohi olla immutatud.
2. Lappimiseks (parandamiseks) kasutada kontaktliimimist. Kanda liim mõlemale pinnale ja oodata,

kuni liim on kuivanud (tavaliselt 30 minutit). Pressida kokku võimalikult tugeva survega. Liim nakkub
kohe.

3. Märgliimimisel kanda liim ühele pinnale. Suruda kokku otsekohe või 5 minuti jooksul.
4. Soovitatakse mitte kasutada õhukeste kangaste liimimiseks, kuna liim võib läbi tungida ja määrida

riide. Liimiplekid puhastada otsekohe veega.

Puhastamine 
Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti 
silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega 
enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt või lahustada lakibensiiniga. 
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TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on 
välistatud. Kaitsevahendid tuleb valida vastavalt kasutatavatele kogustele ja töötingimustele. Toodet ei tohi alla 
neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Lisateavet 
tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.  

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja 
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või 
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda 
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata. 


