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PRODUKTDATABLAD

WetStop Foil Seal
Forseglingslim for overlapping av Casco WetStop foliemembran.

PRODUKTBESKRIVELSE
WetStop Foil Seal er et en-komponent 
fuktherdende vannfast forseglingslim,som brukes til li-
ming og forsegling av overlapp på 
CASCO WETSTOP FOLIE
og andre WETSTOP forseglingsprodukter.
Dette poduktet er inkludert i ETAG 022 vanntette 
CASCO WETSTOP forseglings-system og godkjent av 
ETA 17/0072

BRUKSOMRÅDER
WetStop Foil Seal skal kun brukes i kombinasjon med 
produkter, som er inkuludert i CASCO WETSTOP vann-
tett menmbransystem:

I private våtrom: baderom og dusjrom.▪
I offentlige garderober og våtrom: Garderober i 
idrettsanlegg, sykehus, behandlingsrom

▪

I vaskerom▪
Toaletter og varmegulv▪
På vegger og gulv som skal legges med keramisk flis▪
For innendørs bruk▪

PRODUKTEGENSKAPER
Godkjent i hennhold til ETAG 022 sammen med 
CASCO WETSTOP membransystem

▪

En komponent▪
Herder mellom vanntette og ikke sugende underlag▪
Lett å påføre▪
Tørker fort▪
Elastisk▪
Fri for løsemidler▪

GODKJENNELSER / STANDARDER
Godkjent i henhold til ETAG 022 (ETA-17/0072)▪
Emicode EC1 Plus: veldig lave emisjoner▪
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PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base SMP

Forpakning 300ml Patron

Farge Hvit

Holdbarhet 12 måneder

Lagringsforhold I kjølige, tørre og frostfrie miljøer (pakningen skal være ikke være åpnet)

Tørrstoffinnhold ved vekt 100%

Termisk resistens -40°C to +90°C

Brukstemperatur Fra +5°C til +40°C

Forbruk ~ 7,5 løpe meter / ~ 6 mm diameter/ 300 ml

Herdetid ~ 3 timer

Åpen tid ~ 20 minutter ved +20°C

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER
Følg instruksjonene som er beskrevet i produktdata-
bladet når WetStop Foil Seal skal brukes i kombinasjon 
og inkluderes med andre proukter i CASCO WETSTOP 
vanntett membransystem, som  
CASCO WETSTOP folie membran - CASCO WETSTOP, 
WETSTOP forsegling produkter KL, SH, BUTYL, PC, PC-
E, MG, MG-L, MP), lim til å feste CASCO WETSTOP
folie,  CASCO AQUASTOP eller CASCO WETSTOP iFIX.

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
WetStop Foil Seal er ett av flere produkter som inngår 
i CASCO WETSTOP folie membransystem, beregnet for 
vanntetting i våtrom. For å bygge opp en godkjent 
vanntett konstruksjon med dette produktet, må det 
kun brukes sammen med andre produkter som inngår 
i CASCO WETSTOP membransystemet:

CASCO WETSTOP foil membran og WETSTOP forseg-
lingsprodukter (PC inne-/PC-E ute hjørne, KL for-

▪

    seglingstape, SH selvklebende forseglingstape,
    BUTYL butyl tape, MP rørmansjetter, MG og MG-L
    slukmansjett eller linje slukmansjett).

Følg den lokale monteringsanvisning▪
 

 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Overflatene skal være tilstrekkelig solid, trykkfast og 
være fri for støv, skitt, olje og fett, samt andre stoffer 
som hindrer vedheft. Fjern svake lag som separerer, 
og sørg for at det er et fast underlag. Gamle keramiske
fliser må rengjøres nøye og om nødvendig slipes på 
overflaten. Gipsbasert overflate (i hennhold til EN 
13279-1) skal ha en RF på ≤ 75%. 
Sementbasert overflate (28 dager gammel) skal ha en 
RF på ≤ 85%. 
Sementbasert avrettingsmasse (varmegulv):
≤ 75%. Gipsbasert avrettingsmasse ≤ 75% RH, som 
varmegulv ≤ 65%. Overflatetempraturen må være på 
≤ 20°C under montering av WETSTOP foliemembran 
og må være stabil de neste 24 timer. Se de lokale be-
skrivelsene. Ujevne overflater må rettes opp med
egnet CASCO avrettingsmasse.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Du må forsikre deg om at alle overlappinger og for-
seglingsprodukter limes og forsegles med en overlapp 
på min. 5 cm. Bruk spesialmunnstykket til WETSTOP 
FOIL SEAL APPLICATOR eller en tannet limspreder for å 
påføre et jevnt lag med WETSTOP FOIL SEAL på de om-
rådene som skal overlappes. Det kan også påføres 
rett på underlaget. Press lagene sammen slik at over-
lappen og underlaget sitter godt. WETSTOP FOIL
SEAL skal brukes til å forsegle alle skjøter, overlapp-
inger, rørmansjetter og hjørnerforseglinger etter
liming til underlaget. 
Keramiske fliser kan installeres så fort WETSTOP FOIL 
SEAL har herdet.

RENGJØRING AV VERKTØY

WETSTOP FOIL SEAL som ikke er herdet kan fjernes 
med CASCO BRUTAL Wipes. WETSTOP FOIL SEAL som 
er herdet må fjernes mekanisk.

Produktdatablad
WetStop Foil Seal
Mars 2021, Versjon 01.01
020513020000000032

2 / 3



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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