
PRODUKTDATABLAD
CascoPlomb
FORSEGLINGSMASSE.

PRODUKTBESKRIVELSE
CascoPlomb er en fyllende forseglingsmasse spesielt
beregnet til å    forsegle mellomrommet mellom gulv-
belegg og vegg. Spesielt egnet der høy hygienisk
standarder er påkrevd, som sykehus osv.

BRUKSOMRÅDER
Forsegling av overgang gulvbelegg og vegg▪
For høy hygienestandard▪

PRODUKTEGENSKAPER
Forsegling av overganger▪
For høy hygienestandard▪
Overmalbar▪

MILJØ INFORMASJON
M1 klassifisert▪
EMICODE EC-1 plus▪

PRODUKTINFORMASJON
Kjemisk base Kopolymer dispersjon

Forpakning 300 ml flaske

Farge Hvit når våt, blir transparent når herdet.

Holdbarhet 1 år i lukket forpakning

Lagringsforhold Skal ikke utsettes for temperaturer under 0°C eller over 30°C.
Åpnet forpakning lukkes umiddelbart

Tetthet Ca. 1040 kg/m3

Tørrstoffinnhold ved vekt Ca. 40 %

Viskositet Ca. 100 000 mPa.s, Brookfield LVT, sp 6, 20 rpm, 20º C.
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PÅFØRINGSINFORMASJON
Forbruk 0,3 liter til Ca. 50 meter overgang.

Lufttemperatur Mellom +18 og 25°C

Relativ luftfuktighet 20–70% RF.

Herdetid I løpet av 24 timer har produktet fått en transparent forsegling.

PÅFØRINGSVEILEDNING
Kutt av tuppen på flasken. Påfør en tykk streng av    
forseglingslimet for å fylle ut ujevnheter. I løpet av 24
timer har produktet fått en transparent forsegling   
mellom gulvbelegget og veggen.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Før påføring påse at underlaget er rent og støvfritt.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før produktet har herdet.
Herdet produkt løses opp i Casco Limvask eller rød-
sprit.

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

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.

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 an-
dre sikkerhetsrelaterte data .
In case of skin contact, wash with soap and water. In
case of eye contact, rinse thoroughly with water.
For further information, see Safety Data Sheet.

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
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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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