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Casco FoilFix  
 

   

• Liimalla on 
erinomainen tartunta 
moniin materiaaleihin. 
Saavuttaa riittävän 
tartunnan myös 
polyeteeniin ja 
polypropeeniin. 

• Asennettaessa muita 
PE- ja PP muoveista 
valmistettuja 
tuotteita, tee 
esitestaus massan 
tartunnalle 

• Liuotinvapaa 

 

• Tiivistää 
höyrynsulkupinnat 
toisiinsa ja muihin 
rakenneosiin kuten 
betonin, laastin, 
puun, metallin jne. 
tiivistyksiin 

• Ei kutistu, 
erinomainen 
täyttökyky ja 
muovautuvuus 

• Erittäin kestävä ja 
elastinen liimasauma 

 

FoilFix on erinomaisen tartunnan omaava 
tiivistysmassa höyrynsulkumuovien 
asennukseen ja tiivistämiseen. 
DIN 4108-7 standardi. 
Tarttuu hyvin galvanoidulle metallille, 
alumiiniin, kipsilevyyn ja betoniin.  
Sisä- ja ulkokäyttöön rakenteissa. 
 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  Dispersioliima 
Väri: Harmaa 
Kuiva-aine: 65% 
Työkalu: 6200 Casco ProGun 
  patruunapuristin. 
Työskentelylämpötila: +5 °C - +35 °C 
 
Työskentelyaika: n. 15-20 min.  

(+23 °C 50 % RH) 
 
Lämmönkesto: -20 – +80 °C  
 
Kuivumisaika:  n. 3-4 päivää (+20 °C) 

riippuen ilman, materiaalin, 
alustan lämpötilasta ja 
kosteudesta sekä  
imukyvystä. 

 Painetesti voidaan tehdä 
2viikon kuivumisen jälkeen. 

 
Varastointi: Noin 1 vuosi 

avaamattomassa 
pakkauksessa. Varastoidaan 
kuivassa ja viileässä 
paikassa.  

 
Pakkauskoko: 300 ml 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
1. Tiivistettävien pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät, 
kuivat, öljyttömät, rasvattomat ja riittävän kiinteät. 
  
2. Leikkaa pois patruunan nokka ja asenna kierrettävä 
annostelukärki paikalleen sekä leikkaa patruunaan 
kierrettävä annostelukärki haluttuun leveyteen. 
 
3. Annostele tiivistysmassa patruunapuristimella. 
 
4. Paina/asenna tiivistettävät kappaleet tiukasti yhteen 
pintojen täydellisen kostumisen saavuttamiseksi.  
 
5. Liima saavuttaa täydellisen lujuutensa n. viikon kuluttua, 
tiiviillä pinnoilla noin 2 viikkoa.  
 
Huom!  Tuotetta ei suositella liimauksiin tai tiivistyksiin 
kantaviin saumoihin, liikerasitukselle alttiiksi joutuviin eikä 
näkyviin paikkoihin.  
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos nielty, ota yhteys 
lääkäriin. 
Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava 
hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. 
Jos liimaa joutuu iholle, pese saippualla ja vedellä. Jos liimaa 
joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla 
vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti 
lääkärin hoitoon. 
 
 
Puhdista työvälineet etanolilla kostutetulla rätillä. Kuivunut 
liima poistetaan mekaanisesti. 
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa 
ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan 
paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte 
voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat 
myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne 
yleiselle kaatopaikalle.  
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 
 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
Web: www.casco.fi 
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