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Parkett Elastic Plus
Lattialiima kaikenlaisten
parkettien kiinnittämiseen.
SMP-pohjainen,
yksikomponenttinen.

• Alkali-stabiili
• Ei sisällä vettä
• Elastinen liimasauma
• Liuotteeton
• Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen
kanssa
• Helppo käyttää, voidaan levittää seisaaltaan
Casco Parkett Xpress -laitteella

TEKNISET TIEDOT
Koostumus: SMP-polymeeri
Väri: Vaaleanruskea
Liuotin: Liuotteeton
Olomuoto: Tiksotrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 690 kg/m³
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 100 %
Viskositeetti: Noin 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 4,6 rpm,
25 ºC
Leimahduspiste: Ei ole
pH: Noin 7,4

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 30–60 %:n RH.
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen
Casco Liimalasta 6118, 6119 tai Parkett Xpress
2
Riittoisuus: 1 litra / 1–2 m
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–40 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.

Materiaali
Lamelliparketti
Enint. 65 %:n RH
Mosaiikkiparketti
Enint. 65 %:n RH
Billet-parketti
Enint. 65 %:n RH
Muut parkettityypit
Yli 65 %:n RH
enint. jopa 85 %:n RH
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YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT
Käsittely- ja puhdistusohjeet
Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on
huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti
ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.
Jos liimaa joutuu iholle, puhdista iho Casco Brutal Wipes
-puhdistusliinoilla.
Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai Casco Brutal
Wipes -puhdistusliinoilla.
Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista
luokitus, koostumus ja ominaisuudet.
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ESIKÄSITTELY
Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on
puhdas, tasainen ja pölytön.
Sallittu tasaisuuspoikkeama on +/- 3 mm / 2 m;
lamelliparketin ja long rod -parketin tasaisuusvaatimukset
ovat suuremmat. Jos aluslattia on betonia, sen tulisi olla
teräshierretty ja huolellisesti imuroitu. Kipsipohjaista
lattiatasoitetta ei tule hioa liimausta heikentävien
hiukkasten vuoksi. Lattiatasoitetta käytettäessä tulee valita
laadukas tasoite, jonka vetolujuus on vähintään 1,5 MPa.
Ennen parketin asennusta huoneeseen tulee asentaa
ikkunat ja ovet oikeanlaisten olosuhteiden saavuttamiseksi.
Olosuhteiden tulee säilyä ennallaan vähintään viikon ajan
ennen parketin asennusta.
Kaikki muu huoneen sisustus, kuten maalaus ja tapetointi,
tulee saattaa valmiiksi ennen asennusta.
Ilmankosteus tulisi mitata kosteusmittarilla. On tärkeää, että
huoneen tulevat lämpötila- ja kosteusolosuhteet
saavutetaan ennen parketin asennusta.
Jos olet epävarma, ota yhteyttä Cascon tekniseen
palveluun ennen asennuksen aloittamista.

PUHDISTUS
Jos liimaa joutuu iholle, puhdista iho Casco Brutal Wipes
-puhdistusliinoilla.
Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai Casco Brutal
Wipes -puhdistusliinoilla.
PAKKAUS
10 litraa
2 × 4,2 litran pakkaus Parkett Xpress -laitteelle

KÄYTTÖ
Betonialustalla enimmäiskosteus 65 % RH,
lastulevyalustalla 8–12 %. Jos betonialustalla suhteellinen
kosteus on korkeampi kuin 65 % mutta enintään 85 %, ota
yhteyttä tekniseen palveluumme.

IMEVÄT ALUSTAT
1. Levitä liima hammaslastalla (6118, 6119 tai Casco
Parkett Xpress). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän
kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa
avoajassa. Älä käytä minkäänlaista pohjamaalia ennen
liiman levitystä.
2.Asenna materiaali märkään liimaan. Älä levitä enemmän
liimaa kuin ehdit käyttää 20 minuutin kuluessa.
3. Paina parketti hyvin kiinni alustaan varmistaen, että koko
alue on kastunut liimaan.
IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT
Ota yhteyttä tekniseen palveluun
Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja
suhteellisesta kosteudesta.

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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