
 

 

 

  

CascoLin 

Lehekülg 01/02 

Kuupäev 2016-01-04 

 

 

 

 

 

Kiirkuivav linoleumi liim. 

Sobib ka polüestervildist 

taustaga vinüülile. 

Polüuretaanpinna või 

akustilise taustaga linoleumi 

puhul soovitame kasutada 

liimi CascoLin Extra. 

 

• Kiiresti kinnituv 
 
• Hea nake 
 
• Sobib põrandakütte korral 
 
• Ei sisalda APEO ühendeid 
 

 

 
 

TEHNILISED ANDMED 

 

Alus: Akrüüldispersiooni kopolümeer /EVA dispersion 

Värv: Helekollane 

Lahusti: Vesi 

Konsistents: Tiksotroopne 

Tihedus: u. 1410 kg/m3 

Kuivaine sisaldus: u. 74 % 

Viskoossus: u. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25º 

C  

Süttimistemperatuur: Puudub 

pH: u. 7,2 

 

 

KASUTAMISTINGIMUSED 
Pealekandmistemperatuur: +18°C to +23°C and 20-

70% RH 
Segamine: Enne kasutamist segada 
Tööriistad: Hammastega kellu 
Katvus: 1 liiter / 3-3,5 m

2.
 

Pealekandmise aeg: imav aluspind: u. 0–20 minutut; 

mitteimav aluspind: 0-30 minutit, sõltuvalt pinna 
absorbeerumisvõimest, temperatuurist ja suhtelisest 
niiskusest 
Vastupidavus: Hea vastupidavus kuumale ja valgusele 
Säilitusaeg: Vähemalt 12 kuud, kui säilitatakse 

minimaalselt +10º C juures hästisuletud pakendites. Mitte 
hoida temperatuuridel alla 0º C ja üle 30º C 

Materjal Imav aluspõrand  Mitteimav aluspõrand 
 

Tekstiil 3-3,5 m
2
/l 3-3,5 m

2
/l 

Linoleum 3-3,5 m
2
/l 3-3,5 m

2
/l 

 
 
KESKKONNAKAALUTLUSED  
 
Käsitsemise ja puhastamise juhised 

Liimainetega töötamisel on oluline pidada puhtust. 
Seetõttu töötage alati ettevaatlikult ning süsteemselt, et 
vältida juhuslikke pritsmeid. 
 
Kokkupuutel nahaga, peske seebi ja veega. 
 
Puhastage tööriistad veega enne, kui liim kuivab. 
Kuivanud liim lahustub etanoolis. 
 
Lisainfo on saadaval materjali ohutuskaardil, 
klassifikatsioonis, koostist ja omadusi puudutavas infos. 
 
EELTÖÖTLEMINE 

Enne kattematerjali paigaldamist veenduge, et aluspõrand 
oleks puhas, ühtlane ja tolmuvaba. 
 
KASUTAMINE 

Maksimaalne niiskus betooni puhul 85% RH, 
saepuruplaadi puhul 8-12%. 
 
 



 
 

 
 

 

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib 

kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole 

meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie 

vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad 

tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo 

saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse 

teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata. 

Sertifitseeritud vastavalt: Sika Estonia OÜ 
Valge tn 13 
11415 Tallinn 
Eesti 
Tel.: +372 605 4000 
www.casco.ee 
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NB!: Linoleum tuleb alati paigaldada imavale 
aluspõrandale ja märjale liimile. DLW-linoleumi 
paigaldamise puhul soovitame kasutada liimi CascoLin 
Extra. 
 
PÕRAND 
POORSETEL ALUSPÕRANDATEL 

1. Kandke liimaine hammastega kellu abil  pinnale. Ärge 

kasutage rohkem liimainet kui on vajalik pinna piisavaks 

niisutamiseks vastava paigaldusaja jooksul. 

2. Paigaldage materjal kohe või peale väga lühikest 

ooteaega ning vajutage hoolikalt, et suruda välja kogu õhk 

ning saavutada korralik kinnituvus liimaine ning 

kattematerjali vahel, parimate tulemuste saavutamiseks 

kasutage vaibarulli. 

3. Kontrollige, et kogu kaetav pind oleks liimiga kinnitunud 

 

MITTEPOORSETEL ALUSPÕRANDATEL 

Mittepoorsete aluspindade liimimisel parimate tulemuste 

saavutamiseks soovitame kasutada väge kokkutõmbuvat 

ja hästiliimuvat põrandatasandussegu, tekitada 2-3 mm 

paksune kiht. Seejärel liimitakse materjal liimi märgfaasis, 

mis tagab turvalisuse. Paigaldamiseks järgige poorsete 

aluspõrandate paigaldusjuhiseid. 

 
Temperatuuri ja suhtelise niiskuse osas järgige 

materjalitootja soovitusi. 

 
PUHASTAMINE 

Märga liimi on võimalik puhastada veega. Kuivanud või 
poolkuiva liimi eemaldamiseks kasutage Casco Limtvätti 
(liimipuhastajat) või alkoholi. 
 
PAKEND 

10 liitrit 

 
LAHTIÜTLUS 

Asjakohaseid soovitusi, juhiseid ning ohutuskaartidel 
toodud infot peab järgima koos tunnustatud 
arhitektuuriliste ja tehniliste eeskirjadega. Garanteerime, 
et meie tooted väljastatakse tehasest täiuslikus 
seisukorras. Ehkki meie kasutamissoovitused põhinevad 
testidele ja praktilistele kogemustele, võib neid käsitleda 
ainult üldiste suunistena ning toote omadused  

konkreetses olukorras ei ole garanteeritud, kuna objektil 
valitsevad tingimused, tööde teostamine ja töötlemisviis ei 
sõltu meist. Käesolev toote infoleht asendab infolehe kõik 
varasemad versioonid. 


