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Korvaa UUSI  

 

 
TEKNISET TIEDOT  
 
Koostumus: Polyuretaani ja MDI-kovetin 
Väri: Vaaleanruskea 
Liuotin: Liuotteeton  
Olomuoto: Tiksotrooppinen  
Ominaispaino: Noin 1 740 kg/m3 
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 100 % 
Viskositeetti: Tahnamainen 
Leimahduspiste: Ei ole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CascoThan 2K on 2-komponenttinen, 
vedenkestävä polyuretaaniliima 
kumilaattojen liimaukseen. Voidaan 
käyttää synteettisten kumipäällysteiden 
liimaamiseen sisä- ja ulkotiloissa. 
 

 

 
Materiaali Lasta Määrä 
Kumilaatat, joissa tasainen 
tausta 

6118 2 m2/l 

Kumilaatat, joissa 
epätasainen tausta 

6119 1 m2/l 

Kumimatot 6108 4 m2/l 
 
YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 
Käsittely- ja puhdistusohjeet 
Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on 
huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti 
ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi. 
 
CascoThan 2K 
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.  
Katso kovettajaa koskevat tiedot. 
Puhtaus ja siisteys työskentelyalueilla ovat  
merkittävässä asemassa työskenneltäessä liimojen 
kanssa. 
Noudata paikallisia vaatimuksia. 
 
Kovete 1821 
Sisältää Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaattia.  
Terveydelle haitallista hengitettynä. Ärsyttää silmiä, 
hengityselimiä ja ihoa. Voi aiheuttaa herkistymistä 
hengitettynä. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta joutuu 
silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja 
ota yhteyttä lääkäriin. Sisältää isosyaniittia, joka voi 
aiheuttaa allergisia reaktioita joillain henkilöillä. Pidä 
huolta hyvästä ilmanvaihdosta ja käytä suojakäsineitä  
ihokosketuksen välttämiseksi. 
Kovettumaton liima voidaan puhdistaa työvälineistä 

KÄYTTÖTIEDOT 
Työskentelylämpötila: +10...23 °C ja 20–70 %:n RH. 
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä. 
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen 
Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6119 
Riittoisuus: 1 litra / 1–4 m2 
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–60 minuuttia; 
riippuen pintamateriaalin imukyvystä, lämpötilasta ja 
suhteellisesta kosteudesta. 
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto sekä kemiallinen 
kestävyys 
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. 
 
 
 
 

CascoThan 2K 
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asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan 
mekaanisesti. Älä käytä puhdistukseen paineilmaa. 
 
Lisätietoa löytyy 
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEESTA; luokitus, 
koostumus ja ominaisuudet. 
 
KÄYTTÖ 
Alustan tulee olla puhdas, tasainen, kuiva ja öljytön. 
Lattiatasoite tulee poistaa ennen liimausta. 
 
Ainesosien sekoitus: 
Pakkausyksikkö sisältää 1,05 kg kovetetta ja 6 kg 
CascoThan 2K -liimaa. Yläosassa on kovete on ja 
alaosassa CascoThan 2K. Kaada kovete ämpäriin 
CascoThan 2K -liiman kanssa. Komponentit sekoitetaan 
hitaasti pyörivällä porakoneella. Sekoita hyvin saadaksesi 
homogeenisen seoksen. Valmista liimaa vain sen verran, 
kun ehdit käyttää noin 45 minuutin kuluessa. 
 
Liimaus: 
Kaada kaikki sekoitettu liima lattialle. Levitä sekoitettu liima 
alustalle hammaslastan avulla. Odota 15–20 minuuttia. 
Tämän ajan kuluessa liiman koostumus saostuu. Tämä 
estää kumilaattoja liikkumasta liikaa eikä liimaan kohdistu 
liikaa painetta. Jos laatat asetetaan suoraan heti liiman 
levityksen jälkeen, laatat liukuvat liikaa ja liima joutuu 
puristuksiin. 
 
Noin 15–20 minuutin avoinajan jälkeen laatat tulee 
kiinnittää noin 60 minuutin kuluessa. Huomaa, että 
ilmoitettu aika koskee huoneenlämpötilaa. Korkeampi 
lämpötila lyhentää ja matalampi lämpötila pidentää liiman 
käyttöaikaa. 
 
Viimeistele laattojen asennus käyttämällä mattojyrää. 
Laattojen liimaus tulisi suunnitella siten, että mattojyrän 
käyttö on mahdollista viimeistään kahden tunnin kuluttua 
liimauksesta. Alueille, joihin kohdistuu jännitettä, tulee 
asettaa hiekkasäkkejä. Ensimmäisten 4–6 tunnin aikana 
huoneenlämpötilassa laatoitetulla alueella kävelemistä tulisi 
välttää. Liimasauma kovettuu noin vuorokauden kuluessa. 
Matalammassa lämpötilassa, 10 °C, kovettuminen kestää 
noin 2–3 vuorokautta. 
 
Ennen liimausta varmista aina, että liima on märkää. 
 
Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja 
suhteellisesta kosteudesta. 
 

PUHDISTUS 
Kovettumaton liima voidaan puhdistaa työvälineistä 
asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan 
mekaanisesti. 
Älä käytä puhdistukseen paineilmaa. 
 
PAKKAUS 
6 + 1,05 kg 
 
 

 
 
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 
valmistamissamme tuotteissa.  

 

 

 
Sertifioitu: 
 

 

 
Oy Sika Finland 
AbOsoite:  
Koskelontie 23 C / PL 49  
02921 ESPOO 
Puhelin: (09) 511 431 
Faksi 09 511 433 00 
Internet: www.casco.fi 

 

 

 


