
TUOTETIETOESITE
CascoProff GP
MONIKÄYTTÖINEN LATTIA- JA SEINÄLIIMA

TUOTEKUVAUS
Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima, joka soveltuu
useimmille PVC- ja LVT-päällysteille, linoleumille,
useimmille tekstiililattia-päällysteille ja seinä-pinnoit-
teille, joiden PVC-kerros on vähintään 0,6 mm.

KÄYTTÖ
PVC▪
Useat linoleumit▪
Tekstiili▪
seinäpinnoitteet, joiden PVC-kerros on vähintään 0,6
mm.

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Voidaan käyttää lattia- ja seinäkiinnityksiin▪
Lämpöaktivoituva▪
Minimaalinen roiskuminen ja helppo levittää tasai-
nen kerros telalla

▪

Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa▪
Toimistotuolin kestävä.▪
Helppo pestä (esim. työkalut ja tahrat)▪
Ei sisällä APEO-yhdisteitä▪

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Akryylikopolymeeridispersio

Pakkaus 10 litraa ja 15 litraa

Väri Valkoinen

Käyttöikä Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa

Varastointiolosuhteet Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Tiheys Noin. 1230 kg/m³

Koostumus Tiksotrooppinen

Kiintoainepitoisuus paino-osina Noin. 77 %

Viskositeetti Noin. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Menekki 1 litra / 3-6 m².

Alustan lämpötila

Alustan kosteuspitoisuus Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

Asennusaika  Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia; tartunta, 30–60 minuuttia, lämpöakti-
vointi mahdollistaa jopa 90 minuuttia

Riittoisuus Materiaali Imevä alusta Imemätön alusta
Homogeeninen PVC 4-5 m²/l 5-6 m²/l
vinyyli 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Polyolefiini 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Tekstiili 3-3,5 m²/l 3-3,5 m²/l
Linoleumi 3-3,5 m²/l 3-3,5 m²/l

TYÖSTÖ OHJEET
KÄYTTÖ
  
Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on
tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa
tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tu-
lee asentaa 30 minuutin kuluessa. Asennettaessa lino-
leumia suosittelemme CascoLin-, tai CascoLin Extra -lii-
maa. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastu-
levyalustalla 8–12 %.
  
LATTIAT
  
IMEVÄT ALUSTAT
  
1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121).
Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen ai-
kaansaamiseksi 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 lii-
maan.
 
IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT
 
Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle
suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutis-
tuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositelta-
va paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suorite-
taan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän loppu-
tuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seu-
raavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimas-
ta niin paljon kuin mahdollista.
1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121).
2. Asenna materiaali märkään liimaan ja varmista hyvä
kastuminen. Nosta materiaali tämän jälkeen ylös ja an-
na liimapinnan kuivua noin 10–20 minuuttia. Laske
materiaali takaisin alas tai levitä liima ja odota 20–30
minuuttia. Sen jälkeen asenna materiaali puolikuivaan
liimaan.
3. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, et-
tä kaikki ilma poistuu päällysteen alta.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.

Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut lii-
maan.
Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpöti-
lasta ja suhteellisesta kosteudesta.
 
SEINÄT
  
IMEVÄT ALUSTAT
  
Imevät alustat, kuten betoni, kitti, lastulevy ja kipsikar-
tonkilevyt.
Voimakkaasti imevä alusta tulee esiliimata seoksella,
jossa on yhtä paljon CascoProff GP:tä ja vettä.
1. Levitä liima tasaisesti seinälle telalla. Suosittelem-
me kovametalliteräistä Casco 6118 -lastaa telan käyt-
tämisen jälkeen sen varmistamiseksi, että liima on ta-
saisesti levittynyt seinälle. Älä levitä liimaa suuremmal-
le alueelle, kuin johon ehdit kiinnittää päällysteen
15–30 minuutissa riippuen alustan lämpötilasta ja il-
man kosteudesta. Asenna materiaali välittömästi tai
hyvin lyhyen avoinajan jälkeen.
2. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, et-
tä kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Lämpötilan ei
tule olla tarpeettoman korkea päällystettä asennet-
taessa, etenkin työskenneltäessä kulmissa.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut lii-
maan.
4. Kiinnitä materiaali valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Imevällä alustalla seinien tulisi aina antaa kuivua kah-
den päivän ajan ennen alueen käyttöönottoa.

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslat-
tia on puhdas, tasainen, pölytön, riittävän luja sekä py-
syvästi kuiva.
Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevy-
alustalla 8–12 %.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käsittely ja puhdistus ohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on käytettä-
vä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä huolehdittava
puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja syste-
maattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.
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Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.
Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua.
Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.
Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista
luokitus, koostumus ja ominaisuudet

TYÖSTÖ

Tools: Toothed trowel e.g. Casco hard metal trowel
6108, 6118 or 6121

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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