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Casco Fliselim Pasta
Casco Fliselim Pasta er et akrylbasert dispersjonslim med god vannbestandighet for
montering av keramiske-og mosaikkfliser på vegger av betong, lettbetong, gipsplater,
pussete-, malte- og tidlige fliselagte flater. På mindre flater i tørre rom også på trefiberplater.
Fester på vinyltapet og limer styrenskum (isopor) og mineralull på sugende underlag, samt
gipsplater på underlag av Leca, betong, jern og lign. Rom som utsettes for mye vann f.eks.
offentlig bad, anbefaller vi bruk av Casco Multifix 4141.
Tekniske data:
Produktnummer:
Produkttype:
Konsistens:
Egenvekt:
Løsningsmiddel:
Farge:
Tørrstoff:

3461
På akrylbasis
Tiksotropisk pasta
1700 kg/m³
Vann
Lys grå
68 %

Helse og miljø:
Brannfare:
Helsefare:
Øvrige data:
Påføringstemperatur:
Redskap:
Forbruk:
Ventetid.
Monteringstid
Rengjøring:

Ikke brannfarlig
Ikke helsefarlig

:

Bestandighet.
Varmebestandighet.
Lagringstid:
Emballasje:
Informasjonen
er
basert
på
laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring.
Opplysningene er gitt for å hjelpe den
aktuelle bruker å finne den optimale
arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i
det enkelte tilfelle ligger utenfor vår
kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale
påvirkninger.

Ikke under 10o C
Casco Fliselimsparkel 6120
0 7- 1,5 ltr./m² avhengig av underlag og flistype
Sugende underlag: Ingen
Tette underlag: 10-15 minutter
ca. 20 minutter.
Med vann før limet har tørket. Inntørket
lim med aceton e.l.
Fuktbestandig
Minst 110° C
Minst 1 år i uåpnet emballasje
1, 3 og 10 ltr.
Vi kan kun ta ansvare for kvaliteten på våre
produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil
påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale
testing og kontinuerlig kontroll.
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Bruksanvisning:
Forbehandling:
Underlaget skal være fast og godt rengjort. Ujevne underlag sparkles med Casco Husfix 3676.
Sugende underlag primes med Casco Primer 3698. PVC og malte flater slipes med grovt
sandpapir.
Påføring:
Påfør Fliselim Pasta med en tannet sparkel med 3 -6 mm tanning, avhengig av flisens bakside.
Påfør lim med den glatte siden. Snu sparkelen og dra med den tannede siden gjennom limet.
Ved montering av flisen, vri flisen forsiktig ned i limet.
Påfør ikke mer lim enn hva som kan flissettes i løpet av 15 - 20 minutter.
Fuging:
Fuging kan skje etter 1-4 døgn, avhengig av underlagets sugeevne.

Informasjonen
er
basert
på
laboratorieforsøk
og
lang
praktisk
erfaring. Opplysningene er gitt for å
hjelpe den aktuelle bruker å finne den
optimale
arbeidsmetoden.
Ettersom
arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger
utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar
for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvare for kvaliteten på våre
produkter. Luftfuktighet, temperatur mm
vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid
anbefale testing og kontinuerlig kontroll.
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