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CASCO WETSTOP
iFIX
2-komponentne, kiiresti kuivav, rullitav
elastne hüdroisolatsiooniliim, mis on
mõeldud hüdroisolatsioonkanga CASCO
WETSTOP liimimiseks ja tihendamiseks.
On mõeldud enne keraamiliste plaatide
paigaldamist isolatsioonikihi loomiseks
normaalse ja intensiivse koormusega
niisketes ruumides. Sobib kasutamiseks
seintel ja põrandal siseruumides.

•

Sertifitseeritud vastavalt standardile ETAG 022

•

Tolmuvaba

•

Äärmiselt elastne

•

Pragusid kattev

•

Kiiresti kuivav – plaatimisvalmis u 1 tunni pärast

•

Kiire veekindluse saavutamine kattuvates kohtades

•

Lihtne kasutada rulli või harjaga

•

Sobib kasutamiseks põrandakütte puhul

TEHNILISED ANDMED
Alus: eriline tsement (pulber) ja iseeneslikult ristsiduva
akrülaadi dispersioon (dispersioon)
Värv: valge
Segamisvahekord:
7,8 kg komplekt
3,0 kg pulber + 4,8 kg dispersioon
Töösegu kasutusaeg: u 45 minutit +20 °C juures
Lahtiolekuaeg: u 15 minutit +20 °C juures
Plaatimisvalmis:
- u 1 tunni pärast imavatel pindadel
- u 12 tunni pärast mitteimavatel pindadel
Töötemperatuur: vähemalt +5 °C
Temperatuuritaluvus: –20 °C kuni +70 °C
Materjali kulu: 0,75 kg/m²
Pakend:
7,8 kg komplekt u 10 m² jaoks (ühine plastämber)
- 3,0 kg paberkott (pulber) + 4,8 kg dispersioon
2,35 kg komplekt u 3 m² jaoks (pappkarp)
- 0,9 kg kokkupandav karp (pulber)
- 1,45 kg plastämber (dispersioon)
Hoiustamine: 9 kuud jahedates, kuivades ja
külmumise eest kaitstud tingimustes (suletud pakendis).
Säilivusaeg avatuna oleneb temperatuurist ja ehitusobjekti tingimuste muutumisest.
Seepärast tuleb kontrollida peale kantud liimi niiskusomadusi sõrmega.

KASUTUSALAD
CASCO WETSTOP iFIX sobib hüdroisolatsioonkanga
CASCO WETSTOP ja WETSTOPi tihendustarvikute
liimimiseks ja tihendamiseks.
- privaatsetes märgades ruumides: vannitoad ja
duširuumid
- suure kasutuskoormusega avalikes märgades ruumides:
duširuumid spordihoonetes ja haiglates, raviruumid
- pesuruumides
- tualettides
- põrandaküttega põrandal
- siseruumides
ALUSPIND JA ETTEVALMISTUS
Normaalse imavusega aluspinnad, nagu
- betoon,
- tsemendist tasanduskihid,
- tsementkrohv,
- lubitsementkrohv,
- kipsplaadid
tuleb kruntida tootega CASCO PRIMER (1:3)
Kaltsiumsulfaadist aluspinnad, nagu
- kaltsiumsulfaadist tasanduskihid,
- kipskrohv
tuleb kruntida tootega CASCO PRIMER (1:1)
(kuivamisaeg vähemalt 24 tundi)
Mitteimavad aluspinnad, nagu
- keraamilised kattematerjalid, mis on stabiilsed, põhjalikult
puhastatud ja vajaduse korral lihvitud, ei vaja kruntimist
NÕUDED ALUSPINNALE
Aluspinnad peavad olema piisavalt stabiilsed, kandvad,
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kõvad ning tolmust, mustusest, õlist, määrdest ja muudest
kasutamist takistavatest ainetest puhtad. Eemaldage
vanad paakunud kihid. Vana keraamilise kattematerjaliga
pinnad tuleb hoolikalt puhastada ja vajaduse korral
karestada. Kipskrohvide (vastavalt standardile EN 132791) jääkniiskus peaks olema ≤ 75% RH, tsemendi baasil
tihenduskihtide (28 päeva vana) puhul ≤ 85% RH,
tsemendi baasil tihenduskihtide (küttega) puhul ≤ 75% RH,
kaltsiumsulfaadist tihenduskihtide puhul ≤ 75% RH,
põrandaküttega tihenduskihtide puhul ≤ 65% RH. Küttega
tasanduskihi temperatuur peab olema foolium-membraani
paigaldamise ajal ja järgmise 24 tunni jooksul ≤ 20 °C.
Järgige riigipõhiseid suuniseid. Ebatasased aluspinnad
tuleb vajaduse korral tasandada sobiva CASCO
tasandusseguga.
SOOVITATUD TÖÖMEETOD
CASCO WETSTOP iFIXi pulber tuleb lisada
dispersioonile, seejärel aeglaselt segada, kuni
saavutatakse ühtlane tükkideta konsistents. Segamisaeg u
3 minutit. Ärge lisage vett. Kui vaja läheb väiksemaid
koguseid, segage massi järgi 1,6 osa dispersiooni ja 1 osa
pulbrit segamisämbris.
Tihendustarvikute paigaldamine: paisumisvuugid ning
põranda ja seinte ühendusvuugid tuleb katta
tihendusteibiga WETSTOP KL või iseliimuva teibiga
WETSTOP BUTYL. Sisenurgad tuleb tihendada tootega
WETSTOP PC, välisnurgad tootega WETSTOP PC-E.
Järgmised tihendustarvikud tuleb paigaldada enne
CASCO WETSTOPi paigaldamist: WETSTOP KL/PC/PCE/BUTYL/MG/MG-L. Tihendusteibi WETSTOP BUTYL ja
põranda trapimansettide WETSTOP MG/MG-L kogu
pealispind tuleb katta tootega CASCO WETSTOP iFIX.
Paigaldage tihendustarvikud WETSTOP KL/PC/PC-E
värskelt paigaldatud tootele CASCO WETSTOP iFIX,
kasutades rulli või harja. Toru läbiviigumansetid
WETSTOP MP tuleb paigaldada värskelt paigaldatud
tootele CASCO WETSTOP iFIX pärast fooliummembraani CASCO WETSTOP paigaldamist.
Hüdroisolatsioonkanga liimimine: kandke toode CASCO
WETSTOP iFIX rulliga ühtlaselt peale ja paigaldage
hüdroisolatsioonkangas CASCO WETSTOP värskelt
paigaldatud tihendusliimile. Kasutage CASCO WETSTOP
iFIXi kohas, mille saab u 15-minutise kasutusaja jooksul
katta tootega CASCO WETSTOP. CASCO WETSTOP
tuleb paigaldada kortsuvabalt tootele CASCO WETSTOP
iFIX, kasutades plastist tapeedilabidat ja siludes
ettevaatlikult, et toote alla ei jääks õhumulle. Veenduge, et
tihendustarvikute ja CASCO WETSTOPi vaheline ülekate
oleks vähemalt 5 cm. Membraani toimivuse tagamiseks
tuleb seda hoolikalt jälgida.

Garanteerime, et meie tooted väljuvad tehasest täiuslikus seisukorras. Kuigi meie
kasutussoovitused põhinevad testidel ja praktilisel kogemusel, sisaldavad need
ainult üldisi suuniseid ilma igasuguse garantiita toote omaduste osas, kuna meil
puudub kontroll kasutuskohas esinevate tingimuste, tehtavate tööde või
töötlusmeetodite üle. See toote andmeleht on kõigi varasemate väljaannete suhtes
prioriteetne.

Lisateavet foolium-membraani CASCO WETSTOP kohta
vaadake toote andmelehelt.
Lisateavet tihendustarvikute kohta vaadake WETSTOPi
tihendustarvikute toote andmelehtedelt.
Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.
TÄHTIS!
Järgige pulbri/dispersiooni segamisvahekorda. Ärge
segage korraga rohkem toodet, kui suudate 45 minuti
jooksul ära kasutada. Kuivanud materjali ei saa uuesti
segada.
Pühkige mustus kattepinnalt kohe ära ja eemaldage
kuivanud jääkkiht sobiva puhastusvahendiga. Puhastage
tööriistad veega kohe pärast kasutamist.
KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
Tühjendage pakend ja kõrvaldage see kasutuselt vastavalt
eeskirjadele. Tootejääkide, pesemisvee ja kleepuvate
tootejääkidega anumate kõrvaldamisel järgige kohalikke
riiklikke eeskirju.
TERVIS JA KESKKOND
Sisaldab Portlandi tsementi. Vältige sattumist silma ja
nahale. Silma sattumisel loputage kohe rohke veega ja

pöörduge arsti poole.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
Täiendavat tervise- ja ohutusalast teavet vaadake
ohutuskaardilt.
KESKKONNAALASED HEAKSKIIDUD
EMICODE EC1 PLUS R
Emissiooniklass M1

Sika Estonia OÜ
Valge tn 13
11415 Tallinn, Eesti
Tel: +372 605 4000
www.casco.ee

