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PRODUKTBLAD

Casco® WetStop iFIX
2-komponent, rollbar, vattentätt lim, avsett för montering och förslutning av CASCO WETSTOP 
foliemembran. 

PRODUKTBESKRIVNING
2-komponent, rollbart, vattentätt lim, avsett för mon-
tering och förslutning av CASCO WETSTOP Folie. 
CASCO WetStop iFIX ingår i ett system och används för 
att montera Casco WetStop Folie. Används i privata- 
och offentliga våtrum innan keramik installeras. En-
dast för inomhusbruk.

ANVÄNDNING
Casco® WetStop iFIX används för att montera och för-
segla CASCO WETSTOP Folie och WETSTOP tillbehör:

i privata våtutrymmen: bad- och våtutrymmen▪
i publika våtutrymmen: duschar i sportanläggningar 
och sjukhus

▪

i tvättstugor▪
ovan golvvärme▪
inomhus▪
golv och vägg▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Dammreducerad▪
Flexibel▪
Spricköverbyggande▪
Snabb- redo för plattsättning efter 1 timme▪
Snabb torktid som ger vattentäthet i överlappningar▪
Applicerbar med roller och pensel▪
Passar golvvärme▪

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
Godkänd enligt ETAG 022 ▪
EC1 Plus▪
M1 ▪
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PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Specialcement (pulverdelen.) och akrylatdispersion (dispersionsdelen.)

Förpackning 7,8 kg Set (Plasthink med båda komponenterna), inklusive 3,0 kg pulver + 
4,8 kg dispersion

▪

2,61 kg Set (kartong med båda komponenterna), inklusive 1,0 kg pulver 
+ 1,61 kg dispersion

▪

Utseende / Färg Vit dispersion och ljusgrått pulver

Hållbarhet 12 månader (i oöppnad orginalförpackning)

Lagringsförhållanden Förvaras svalt, torrt och frostfritt

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande 7,8 kg Set: 3,0 kg pulver + 4,8 kg dispersion.▪
2,61 kg Set: 1,0 kg pulver + 1,61 kg dispersion▪

Förbrukning ca. 0,75 kg/m²

Åtgångstabell 7,8 kg Set räcker till att montera ca. 10 m² Casco WetStop Folie.▪
2,61 kg Set räcker till att montera ca. 3 m² Casco WetStop Folie.▪

Underlagets temperatur inte under +5°C

Brukstid ca. 45 minuter vid +20°C

Öppentid ca. 15 minuter vid +20°C

Härdningstid Redo för plattsättning:
efter ca. 1 timme på absorberande underlag ▪
efter ca. 12 timmar på täta underlag▪

Applicerad produkt Färdig att använda Redo för belastning efter 7 dygn.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

BEGRÄNSNINGAR
Observera blandningsförhållanden. Blandat material 
kan användas i 45-60 minuter, beroende på tempera-
tur och luftfuktighet. Material som börjat härda skall 
inte blandas upp igen. Se till att hålla rent och ta bort 
spill och stänk direkt. CASCO Brutal Wipes fungerar 
bra både till rengöring av verktyg och rengöring av spill 
och stänk. 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.  

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING 
Normala absorberande underlag

betong▪
cementbaserade avjämningsmassor▪
cementbaserad puts▪
kalk-cementbaserad puts▪
gipsskivor▪

Prima underlaget med CASCO PRIMER (1:3). 
Gipsbaserade underlag

gipsbaserade avjämningsmassor▪
gipsbaserade putsbruk▪

Prima med CASCO PRIMER (1:1) torktid minst 24 tim-
mar. 
Icke absorberande underlag

keramik, rengjord och slipad▪
Primning behövs ej. 
 
 
KRAV PÅ UNDERLAG
Underlaget ska vara fast och torrt. Skivmaterial ska va-
ra väl förankrat mot underlaget och bjälklagsavståndet 
ska uppfylla gällande byggnadsnorm. Underlaget ska 
vara väl rengjort och fritt från olja, fett, cementhud 
och liknande. Lösa skikt avlägsnas mekaniskt. Gipsputs 
(enligt EN 13279-1) ska ha RF ≤ 75%, cementbaserade 
underlag (28 dagar gammal) ska ha RF ≤ 90%, cement-
baserade underlag med golvvärme ska ha RF ≤ 75%, 
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gipsbaserade avjämningsmassor ska ha RF ≤ 75%. Följ 
gällande branschregler. Ojämna underlag avjämnas 
med lämplig CASCO avjämningsmassa.
 
 
 
BRUKSANVISNING 
Häll förskiktigt pulverdelen i hinken med dispersion. 
Använd en maskinvisp och blanda tills en homogen 
massa. Blandningstid ca. 3 minuter. Vatten ska inte 
tillsättas. Följ gällande monteringsanvisning för Casco 
Folie 1. 
 
 

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten eller CASCO Brutal Wipes 
direkt efter användning. Penslar och rollers kan inte 
rengöras. 

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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