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PRODUKTDATABLAD

Casco® WetStop iFIX
2-komponent, rullbar vannfast forseglings-lim, for bruk 
til liming og forsegling 
av overlapp for CASCO WETSTOP foliemembran.

PRODUKTBESKRIVELSE
2-komponent, rullbar vannfast forseglings-lim, for 
bruk til liming og forsegling av overlapp for CASCO 
WETSTOP foliemembran.Dette vanntette systemet 
inkludert Casco® WetStop iFIX er begregnet for å 
skape et vanntett membransjikt i private og offentlige 
garderober, baderom, vaskerom, og vanntetting i 
forbindelse med flislegging. Systemet er beregnet til 
påføring på gulv og vegg innendørs.

BRUKSOMRÅDER
Casco® WetStop iFIX er egnet for liming og forsegling 
av overlapp for CASCO WETSTOP foliemembran og alle 
forseglings-produkter i CASCO WETSTOP systemet:

I private våtrom: baderom og garderober▪
I traffikerte offentlige våtrom:▪
I Garderober i offentlige miljøer,sykehus og 
behandlingsrom

▪

I vaskerom▪
I toaletter▪
I forbindelse med varmegulv▪
I områder innendørs▪

PRODUKTEGENSKAPER
Støvredusert▪
Fleksibel▪
Reduserer faren for sprekkdannelser▪
Rask tørk-klar for flislegging etter ca 1time▪
Raskt vanntett mellom tette lag (liming av skjøter)▪
Lett å påføre med pensel eller rulle▪
Egnet for varmegulv▪

GODKJENNELSER / STANDARDER
CASCO WETSTOP systemet er godkjent i henhold til 
ETAG 022 

▪

EC1 plus: veldig lave emisjoner▪
M1 emisjonklassifisert▪
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PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Spesialsement (pulver del) og Akrylatedispersjon (dispersjon del)

Forpakning 7,8 kg sett (inkl. plastbøtte), inkluderer 3 kg papirforpakning (pulver) +4,8 
kg dispersjon
2,61 kg sett (pappboks), inkluderer 1,0 kg PE pose (pulver) +1,61 kg plast-
bøtte (dispersjon)

Utseende/farge Hvit dispersjon og lys grått pulver

Holdbarhet 12 måneder

Lagringsforhold I kjølige, tørre og frostfrie miljøer (i lukket forpakning)

PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold 7,8 kg sett:3,0 kg pulver + 4,8 kg dispersjon▪
2,61 kg sett: 1,0 kg pulver + 1,61 kg dispersjon▪

Forbruk ca 0,75 kg/m2

Utbytte 7,8 kg sett holder til ca 10 m2 med liming av foliemembran▪
2,61 kg sett holder til ca 3 m2 med liming av foliemembran▪

Overflatetemperatur Ikke under + 5°C

Brukstid Ca 45 minutter under +20°C

Åpen tid ca 15 minutter under +20°C

Herdetid Klar for flislegging:
Etter ca 1 time på sugende underlag▪
Etter ca 12 timer på ikke sugende underlag▪

Påført Produkt Klar til Bruk Klar for vannbelastning etter 7 dager

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

BEGRENSNINGER
Vær nøye med å blande riktig forhold mellom pulver / 
dispersjon. ikke bland mer matriale en du kan bruke 
innen 45 minutter. Matriale som har tørket kan ikke 
blandes opp igjen.Tørk urenheter umiddelbart fra 
overflaten og fjern uønskede rester med egnet vaske-
middel. Vask arbeidsverktøy med vann 
umiddelbart etter bruk.

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
Overflate og forbredelser
Vanlige sugende underlag

Betong▪

Sementstøp▪
Sementpuss▪
Kalkpuss▪
Gipsplater▪

Primes med CASCO PRIMER (1:3)
Gipsbaserte underlag

Gipsbasert avretting▪
Gipsbasert puss▪

Primes med CASCO PRIMER (1:1) (må tørke i min. 24 
timer)
Ikke sugende underlag

Keramiske fliser må sitte godt og må nøye rengjøres 
for urenheter og om nødvendig slipes.

▪

Priming er ikke nødvendig
 
Krav til underlag
Underlaget skal være tilstrekkelig solid, fast og fri for 
støv, skitt, olje, fett og andre urenheter som hindrer 
vedheft til undelaget.
Fjern lag som er dårlige og har separert fra det faste 
underlaget mekanisk til egnet standard. Gamle kera-
miske fliser må sitte godt og må nøye rengjøres for 
urenheter og om nødvendig slipes. Gipspuss
(iht EN 13279-1) skal ha en restfukt på ≤ 75% RF.
Sementbasert puss (28 dager gammel): ≤ 85% RF,
sementbasert avrettingsmasse (heated): ≤ 75% RF, 
gipsbasert avrettingsmasse må ha en restfukt på 
≤ 75% RF. Avrettingsmasse til varmegulv skal ha en 
restfukt på ≤ 65% RF.
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Temperaturen på undergulvet må være på ≤ 20°C
under innstallasjon av CASCO WETSTOP foliemem-
bran, og inneha den samme temperaturen de neste 24 
timer. Husk å lese de tekniske spesifikasjoner for pro-
duktet i ditt land. Ujevne overflater må avrettes med 
egnet CASCO avrettingsmasse.
                                                                                                                                                                                              
Anbefalt arbeidsmetode
Casco® WetStop iFIX pulveret blandes med diper-
sjonen som følger pakningen. Rør sakte til du har en
homogen og klumpfri konsistens. Massen blandes i ca 
3 min. Ikke tilsett vann. Skal du blande mindre
mengder må du veie de 2 komponentene, 1.6 del
dispersjon til 1 del pulver i en blandebøtte.
                                                                                                
Installering av Wetstop forseglings-systemet: 
Alle skjøter og overganger mellom vegg / gulv skal for-
segles med forseglingsbånd KL, selvklebende
WETSTOP Butyl eller WETSTOP SH. Innvendige hjørner 
skal forsegles med WETSTOP PC, utvendige hjørner 
forsegles med WETSTOP PC-E. Selvklebende bånd som 
WETSTOP BUTYL og WETSTOP SH, samt selvklebende 
WETSTOP MG/MG-L slukmatte skal monteres i start-
fasen av oppbyggingen, rett etter priming, og før folie-
membranen installeres. Påfør WETSTOP forseglings-
system KL/PC/PC-E med et egnet lag med WETSTOP 
IFIX, som påføres med rulle eller pensel. Selvklebende 
forseglingbånd som WETSTOP BUTYL, WETSTOP SH og 
slukmatten WETSTOP MG og WETSTOP MG-L skal også 
dekkes med CASCO WETSTOP IFIX på toppen. Rørman-
sjetter WETSTOP MP skal også limes med CASCO
WETSTOP IFIX etter at foliemembranen CASCO
WETSTOP er installert.
 
Installering av WET STOP folie menbran:
Påfør et jevnt lag med CASCO WETSTOP IFIX med rull. 
WETSTOP foliemembran må monteres i vått lim. 
Smør CASCO WETSTOP IFIX i passe store områder, slik 
at  CASCO WETSTOP foliemembran kan monteres
innen 15 min. CASCO WETSTOP foliemembran presses 
ut slik at det ikke er noen rynker eller bobler, med en 
tilstryker av hard plast. Forsikre deg om at alle over-
lappinger og skjøter på  CASCO WETSTOP forseglings-
systemet er på min. 5 cm. For å være sikker på at 
CASCO WETSTOP systemet oppnår en vanntett funk-
sjon er det viktig at denne prosedyren blir nøye fulgt. 
For mer informasjon vedr. CASCO WETSTOP foliemem-
bran og andre WETSTOP tilbehør, sjekk  produktdata-
blader på de forskjellige komponentene i CASCO
WETSTOP systemet.

RENGJØRING AV VERKTØY

Verktøy må vaskes med vann umiddelbart etter bruk.
Pensler og ruller kan være vanskelig å vaske pga rask 
tørketid på materialet.

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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