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PRODUKTDATABLAD

AquaProff
Vegglim som er egnet for de fleste typer PVC tapeter og veggvinyler.

PRODUKTBESKRIVELSE
Vegglim egnet for å lime de fleste typer PVC veggviny-
ler som er tykkere en 0,6 mm og sveisbare.Egnet for 
horisontal montering av veggbekledning.

BRUKSOMRÅDER
Veggvinyl tykkere enn 0,6 mm▪
For horisontal montering av veggbeklednig▪

PRODUKTEGENSKAPER
For våtrom▪
Påføres med rulle eller pensel▪
Lett å påføre▪
Minimalt med søl ved påføring▪
Lett å legge på med rull▪
Inneholder ikke APEO▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Copolymer av akryl dispersjon

Forpakning 10 liter

Farge Grå-hvit

Holdbarhet Minst 12 måneder ved riktig lagring, min. +5°C i forseglet emballasje

Lagringsforhold Må ikke eksponeres for tempraturer under 0°C eller over 30°C

Tetthet ca. 1450 kg/m3

Konsistens Tixotropisk

Viskositet ca. 45 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25°C

Tørrstoffinnhold ved vekt ca. 72 %

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk 1 liter pr 3-5 m².

Utbytte Material
Homogen PVC 3-5 m²/l
PVC 3-5 m²/l

Relativ luftfuktighet 20–70% RH.

Overflatetemperatur Påføringstemperatur: +18°C to +23°C

Påføringstid  0-15 min.
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PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

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
Anbefalt arbeidsmetode
på sugende underlag som betong, våtromssparkel, 
gipsplater, sponplater:

Påfør et jevnt lag CASCO AQUAPROFF med en rull, 
ikke lim større flater enn du klarer å montere vegg-
bekledning på i løpet av 15-20 min. Monter veggbe-
kledningen etter å ha ventet fra 5 til 10 min.

▪

Press ut alle luftbobler med en tillstryker laget av 
hard plast, for å få god kontakt mellom 
tapet/lim/vegg.

▪

Sørg for at det er 100% kontakt mellom 
tapet/lim/vegg.

▪

Skjøt veggbekledningen som anvist i produktdata-▪
    bladet til matrialet som brukes.

Er det behov for å aktivere limet etter at veggbekled-
ningen er montert, ikke bruk mer varme enn hva 
som er absulutt nødvendig. Spesielt ikke  når du

▪

    jobber med hjørner.
Ved montering av veggbekledning på porøse underlag 
skal veggene tørke minst 2 dager før rommet tas i 
bruk.
Mrk. Ved veldig sugende underlag anbefaler vi at
vegger blir primet med AQUAPROFF og vann 1:1

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Krav til undelag
  
Sørg for at underlaget er rent og fritt for støv, samt at 
det er en fast og tørr overflate.Overflaten må også 
være stabil og riktig dimensjonert til bruksområdet.
Maks. fuktinnhold i betong skal ikke være mer enn 
85% RF. For sponplater ikke mer enn 8-12% RF.

PÅFØRING

Rulle eller pensel.

RENGJØRING AV VERKTØY

Det er viktig å bruke verneutsyr som briller og hansker 
når du bruker dette produktet. Jobb rolig og syste-
matisk for å unngå unødvendig søl.
Vask med såpe og vann om du skulle få produktet på 
huden, ved kontakt på øyne, skyll rikelig med vann.
Rengjør verktøyet med vann før limet tørker, tørket 
lim kan rengjøres med CASCO BRUTAL WIPES.

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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