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Korvaa UUSI

CascoProff TapeFix
Vesipohjainen, tarramainen liima,
jolla tekstiilin tai
taustapinnoitettujen PVClaattojen vaihtaminen on
helppoa. Voidaan käyttää sekä
imeville että imemättömille
alustoille.

• Ei sisällä orgaanisia liuotteita

TEKNISET TIEDOT

Materiaali
Homogeeninen
PVC
Tekstiili

Koostumus: Akryylikopolymeeridispersio
Väri: Valkoinen
Liuotin: Vesi
Olomuoto: Tiksotrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 000 kg/m3
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 48 %
Viskositeetti: Noin 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 4, 100 rpm,
20 ºC
Leimahduspiste: Ei ole
pH: Noin 7,8

• Valmiiksi sekoitettu
• Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen
kanssa
• Hyvä tartunta ja pitkä asennusaika

Imevä alusta
2
5–10 m /l
2

5–10 m /l

Imemätön alusta
2
10–20 m /l
2

10–20 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.
Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua.
Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

KÄYTTÖTIEDOT
Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.
Sekoitus: Ravistettava ennen käyttöä.
Työvälineet: Tela, joka on sopiva liiman määrään nähden
2
Riittoisuus:
Tasainen alusta:
1 litra / 10–20 m
2
Epätasainen alusta: 1 litra / 5–10 m
(Riippuu myös pinnan imuominaisuuksista)
Työskentelyaika: odotusaika, noin 60 minuuttia;
asennusaika 60–180 minuuttia, riippuen pintamateriaalin
imukykyisyydestä, 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.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista
luokitus, koostumus ja ominaisuudet.
ESIKÄSITTELY
Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia
on puhdas, tasainen ja pölytön.
KÄYTTÖ
Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH,
lastulevyalustalla 8–12 %.
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LATTIAT
IMEVÄT ALUSTAT
1. Levitä liima aluslattioille ja päällysteille sopivalla telalla.
Älä käytä liimaa enemmän kuin on tarpeen. Odota noin
tunnin ajan ennen päällysteiden laittamista, liiman tulisi olla
läpikuultavaa. Työskentelyajan pidentämiseksi käytä VDpohjustetta ennen liiman levittämistä.
2. Asenna materiaali noin 60 minuutin kuluttua tai kun liima
on kuivunut ja painele materiaalia kauttaaltaan kiinni, jotta
kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat
käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan tarttunut liimaan.
IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT
1. Levitä liima aluslattioille ja päällysteille sopivalla telalla.
Älä käytä liimaa enemmän kuin on tarpeen. Odota noin
tunnin ajan ennen päällysteiden laittamista, liiman tulisi olla
läpikuultavaa.
2. Asenna materiaali noin 60 minuutin kuluttua tai kun liima
on kuivunut ja painele materiaalia kauttaaltaan kiinni, jotta
kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat
käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan tarttunut liimaan.
Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja
suhteellisesta kosteudesta.
PUHDISTUS
Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Puolikuiva tai
kuiva liima voidaan puhdistaa tai poistaa saippuavedellä,
jonka alkalipitoisuus on korkea. Emme voi taata TapeFixliiman täydellistä poistamista keraamisilta laatoilta,
luonnonkiveltä, parketilta, linoleumilta ja muilta huokoisilta
päällysteiltä.
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
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