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Casco NonWoven 

 
   

• Levitys telaamalla, 
liisteriharjalla ja 
tapetointikoneella. 

• Liima on kevyt levittää 
telaamalla, eikä aiheuta 
roiskeita levityksen aikana. 

• Liima voidaan levittää tapetin 
taustaan tai suoraan seinään. 

• M1-luokiteltu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seinäliima NonWoven tapettien ja 
lasikuitukankaiden kiinnittämiseen kuivissa 
sisätiloissa.  

  TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  PVaC dispersion ja tärkkelyksen seos 
Väri:  Valkoinen 
Olomuoto: Telattava tiksotrooppinen neste 
Tiheys: 1050 kg/m3 
Kuiva-aine- 
Pitoisuus:  14% 
Liuotin: Vesi 
Viskositeetti: n. 28 000 mPa.s, Brookfeld RVT, sp6,  
 10 rpm, + 25 °C 
pH: n. 6,0 
Leimahdus- 
piste:  Ei syttyvää 
 
KÄYTTÖTIEDOT: 
 
Työskentely- 
lämpötila:  Ei alle +18 °C  
Sekoitus: Sekoita liima ennen käyttöä. 
asennusaika: 10 – 30 min, riippuen alustasta, lämpötilasta 
 ja ilmankosteudesta. 
Riittoisuus: 1 litra / 3-5 m2. 
Varastointi/ 
Säilytys:  Säilyvyys vähintään 18 kk avaamattomassa 
 alkuperäispakkauksessa, 
 huoneenlämmössä. Ei saa jäätyä! 
 
Pakkauskoko:  5 litraa, 15 litraa. 
 
Työvälineet:  Tela, liisteriharja tai tapetointikone. 
 
 
 

KÄYTTÖOHJEET: 
 
Alusta: 
 
Poista kaikki vanhat ja mahdollisesti irtonaiset tapetti ja 
vinyylipinnoitteet. Pese maalatut seinät maalarinpesulla. 
Lastu- ja kuitulevyalustoilla tulee varmistua levyjen 
kosteuspitoisuudesta ennen liiman käyttöä, levyjen 
kutistuvaaran vuoksi. Riippuen alustan tasaisuudesta, 
tasoita tarvittaessa koko pinnat yli soveltuvalla 
seinätasoitteella. Hio tasoitetut pinnat. Alustan imukyvyn 
ollessa voimakas, pohjusta pinnat seinäliiman ja veden 
seoksella. Seossuhde 1 osa liimaa ja 1 osa vettä. 
 
Asennus: 
Sekoita liima ennen käyttöä. Levitä liimaa telalla, harjalla tai 
tapetointikoneella. Liima voidaan levittää suoraan tapetin 
taustapuolelle tai seinään riippuen tapettityypistä. Vältä 
liiman pursuamista tapetin saumoista, vähennä tarvittaessa 
liimamäärää. Poista tarvittaessa liimapurseet heti tuoreena 
tapetin pinnasta kostutetulla sienellä. 
 
NonWoven tapetit asetetaan saumat vastakkain. Leikkaa 
lattian ja katon raja puhtaaksi tapetointiveitsellä. Hierrä 
pinnoite kiinni alustaan tarkoitukseen soveltuvalla 
työvälineellä siten, että kaikki ilma poistuu pinnoitteen ja 
alustan välistä. 
 
Maalattavien seinäpinnoitteiden on annettava kuivua 
vähintään 2 vrk liimauksen jälkeen, ennen maalauksen 
aloittamista. 
 
Noudata tapetointityössä aina tapetinvalmistajan 
ohjeistusta asennustavoista! 
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KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS 
 
Käyttöön ja puhdistukseen liittyvät seikat. 
Ei luokitteluun johtavia haitallisia aineita! 
 
Vältä aineen joutumista iholle tai silmiin. Iholle joutunut liima 
poistetaan saippualla ja vedellä. Työvälineet puhdistetaan 
vedellä, ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima voidaan 
poistaa Etanolilla tai Casco liimapesulla 2518. 
 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa! 
 
Tuotteesta on saatavilla KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ! 
Lisätietoja 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 
www.casco.fi 

 


