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Korvaa UUSI

CascoProff Solid
Lattialiima betonille, jonka vesisementtisuhde < 0,4 ja
normaaleille betonilattioille,
soveltuu useimmille PVCmateriaaleille, linoleumille ja
joillekin tekstiililattiapäällysteille.
Kokolattiamatoille.

• Erittäin matalaemissioinen

TEKNISET TIEDOT

Materiaali
Homogeeninen
PVC
Vinyyli
Tekstiili
Linoleumi

Koostumus: Etyleenikopolymeeri ja vinyyliasetaattidispersio
Väri: Vaalea beige
Liuotin: Vesi
Olomuoto: Tiksotrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 300 kg/m3
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 75 %
Viskositeetti: Noin 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm,
25 ºC
Leimahduspiste: Ei ole
pH: Noin 7,35

• Kestää korkeampaa alkalipitoisuutta
betonissa
• Käytetään ainoastaan märkäliimaukseen
• Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen
kanssa
• Helppo pestä (esim. työkalut ja tahrat)

Imevä alusta
2
4–5 m /l
2

4–5 m /l
2
3–4 m /l
2
3–3,5 m /l

Imemätön alusta
2
5–6 m /l
2

5–6 m /l
2
3–4 m /l
2
3–3,5 m /l

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT
Käsittely- ja puhdistusohjeet
Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on
huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti
ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.
Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

KÄYTTÖTIEDOT
Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen
Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6121
2
Riittoisuus: 1 litra / 3–6 m
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia;
riippuen pintamateriaalin imukyvystä, lämpötilasta ja
suhteellisesta kosteudesta.
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto
Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa
pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa
lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua.
Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.
Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista
luokitus, koostumus ja ominaisuudet.
ESIKÄSITTELY
Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia
on puhdas, tasainen ja pölytön.
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KÄYTTÖ
Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on
tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa
tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee
asentaa 45 minuutin kuluessa. (Linoleumin asennukseen
normaaliin betoniin suosittelemme CascoLin- tai CascoLin
Extra -liimaa. Linoleumi tulee aina asentaa imevälle
pinnalle ja märkään liimaan). Betonialustalla
enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

LATTIAT
IMEVÄT ALUSTAT
1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä
levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen
aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan
jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma
poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä
mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.
IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT
Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle
suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain
vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on
2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan
märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen;
noudata asennusohjeita imeville alustoille.
Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.
Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja
suhteellisesta kosteudesta.
PUHDISTUS
Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco
Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien
liimajäämien poistamiseen.
PAKKAUS
10 litraa

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan
käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän
työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta
työn lopputuloksesta. Vastuumme kattaa ainoastaan henkilö- tai
omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista
valmistamissamme tuotteissa.
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