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TUOTETIETOESITE

CascoProff Solid
LATTIALIIMA HYVÄLLÄ ALKALIRASITUKSEN KESTOLLA.

TUOTEKUVAUS
Lattialiima betonialustoille joiden vesi sementtisuhde 
on < 0,4, myös tavalliselle betonialustalle.

KÄYTTÖ
Useimmat PVC päällysteet▪
Joillekin Linoleumeille▪
Joillekin tekstiilipäällysteille▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Kestää korkeampaa alkalipitoisuutta betonissa.▪
Vain märkäliimauksee.▪
Käy lattialämmityskohteisiin.▪
Työtuolinkestävä.▪
Helpostipuhdistettava (työkalut, liimatahrat).▪
Joidenkin Linoleum ja tekstiilipäällysteiden kanssa  
voi betonin suurin kosteus olla 90 % RH.

▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Etyleenikopolymeri ja vinyyliasetaattidispersio

Pakkaus 10 L astia

Väri Valkoinen

Käyttöikä Vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä ja avaamattomassa pakkauksessa 
säilytettynä yli +10º C lämpötilassa.

Varastointiolosuhteet Ei saa altistaa lämpötiloille alle 0º C eikä yli + 30º C

Tiheys n. 1300 kg/m3

Koostumus Tiksotrooppinen

Kiintoainepitoisuus paino-osina n. 75 %

Viskositeetti Noin 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25º C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki 1 L / 3-6 m2

Ympäristön lämpötila +18°C -+23°C.
Olosuhteet oltava muuttumattomat vähintään 96 tuntia (4vrk)  hyvän lop-
putuloksen saavuttamiseksi.

Suhteellinen ilmankosteus 20–70% RH

Asennusaika Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia.
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Riittoisuus Huokoinen alusta:
Homogeninen PVC 4-5 m2/L▪
Joustovinyyli 4-5 m2/L▪
Tekstiili 3-4m2/l▪
Linoleum 3-3,5 m2/l▪

Imemätön alusta:
Homogeninen PVC 5-6 m2/L▪
Joustovinyylil 5-6 m2/L▪
Tekstiili 3-4m2/l▪
Linoleum 3-3,5 m2/l▪

TYÖSTÖ OHJEET
Työvälineet
  
Hammaslasta esimerkiksi Casco  6108, 6118 tai 6121  
kovametallipalahammaslastat.
Alustan vaatimukset
  
Ennen päällysteen asennusta huolehdi siitä että alusta 
on kuiva, kiinteä, luja, riittävän tasainen ja vapaa ir-
toaineksesta mikä voi heikentä tartuntaa.
Betonialustan kosteus pitää olla alle 85% Rh. ja lastule-
vyalustan kosteus  8-12%.
 Betonin kosteus joidenkin Linoleum ja tekstiili päällys-
teiden kanssa saa olla korkeintaan 90% Rh.
  
Suositeltava työtapa
  
Kun käytetään taustaltaan karhennettua päällystettä 
on se asennettava aina märkään liimaan. Asennusaika 
ei saa ylittää 45 minuuttia.
Asenettaessa Linoleumia jonka paksuus ylittää 2,5 mm 
suosittelemme liimaksi CascoLinPlus tai CascoLin Ext-
ra. Linoleum tulisi aina asentaa imevälle( huokoiselle) 
alustalle ja mäkään liimaan.
  
Huokoiset alustat
  
1.  Levitä liima hammaslastalla. Älä käytä enempää lii-
maa kuin on hyvän tartunnan saamiseksi tarpeellista.
2. Asenna päällyste heti tai mahdollisimman lyhyen 
avoinajan jälkeen ja hierrä/paina päällyste hyvin alus-
taan niin että ylimääräinen ilma poistuu sen alta. Paras 
lopputulos saavutetaan käyttämällä mattojyrää.
3. Varmistu että päällyste on vettynyt liimaan kaut-
taaltaan.
  
Ei- huokoiset alustat
Paras lopputulos saavutetaan kun käytetään lattiata-
soitetta jolla on vähäinen kutistuma ja saadaan hyvä 
tartunta alustaan. Tasoitetta tulisi olla 2-3 mm. Seuraa 
liimausohjetta huokoisen alustan osalta.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

 Käytä aina suojalaseja sekä käsineitä käsitellessäsi to-
tetta. Työskentele huolellisesti ja systemaattisesti ja 
vältä roiskeita.
Puhdista tuore liima työvälineistä vedellä. Kuivunut lii-
ma voidaan poistaa etanolilla.

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.
Jos ainetta joutuu iholle, pese saippualla ja vedellä. 
Roiskeet silmistä huuhdeltava huolellisesti vedellä. 
Tyhjennä pakkaukset kokonaan ja hävitä paikallisten 
määräysten mukaisesti. Noudata paikallisten viran-
omaisten määräyksiä hävitettäessä tuotejäämiä, jäte-
vettä ja astioita, joissa on kiinnittyneitä tuotejäämiä.

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 tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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