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PRODUKTBLAD

WetStop Tätband KL
Tätband för vattentätning

PRODUKTBESKRIVNING
Vatten- och ångtätt spricköverbyggande och rörelse-
upptagande tätband. 

ANVÄNDNING
Används tillsammans med CASCO våtrumssystem Rol-
lat 1 & 2 och Folie 1 & 2.

godkänt enligt ETAG 022 och Byggkeramikrådet▪
i privata och offentliga våtutrymmen▪
i badrum▪
i tvättstugor▪
i toaletter▪
på golv med golvvärme▪
inomhus▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Spricköverbyggande▪
Vattentät▪
Ångtät▪
Enkel att applicera▪
Lämplig på golv med golvvärme▪

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
Emicode EC1 Plus: mycket låga emissioner▪
godkänd enligt ETAG 022 och ingår i CASCO våtrums-
system Rollat 1 & 2 och Folie 1 & 2.

▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas polyethylene tätband, laminerad med polypropylene på båda sidor.

Förpackning rulle 15 m och 30 m

Utseende / Färg ljusblå

Tjocklek Ca. 0,48 mm

Bredd Ca. 110 mm

Längd 15 m eller 30 m

Hållbarhet 24 månader

Lagringsförhållanden Förvaras svalt och torrt. Skyddas mot direkt solljus.
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TEKNISK INFORMATION

Kemisk resistens saltsyra 3 %▪
svavelsyra 35 %▪
mjölksyra 5 %▪
kaliumhydroxid 3%/20%▪
natriumhypoklorit 0,3g/ltr▪
citronsyra 10 %▪
havsvatten 20 g/l havssalt▪

Servicetemperatur -20 °C till +90 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur inte under +5 °C

Underlagets temperatur inte under +5 °C

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.

VIDARE INFORMATION
Följ alltid gällande monteringsanvisning för valt 
våtrumssystem. 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
For information and advice on the safe handling, sto-
rage and disposal of chemical products, users shall re-
fer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) contai-
ning physical, ecological, toxicological and other safe-
ty-related data.

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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