PRODUKTDATABLAD

Casco® WallPro
Væglim til finstruktureret glasvæv og -filt, papirbåret vinyltapet eller strukturtapet.
PRODUKTBESKRIVELSE

EGENSKABER

Væglim til finstruktureret glasvæv og -filt, papirbåret
vinyltapet eller strukturtapet. God klæbeevne og lang
monteringstid. Til tørre rum.

▪ God klæbeevne
▪ Lang monteringstid.
▪ Let at påføre med rulle

ANVENDELSE
▪ Finstruktureret glasvæv & -filt
▪ Papirbåret vinyltapet
▪ Strukturtapet.

PRODUKTINFORMATION
Kemisk base

Polyvinylacetatdispersion og stivelsesderivat.

Emballage

5 liters

Holdbarhed

12 månder (i uåbnet emballage)

Opbevaringsforhold

Opbevares tørt og køligt. Må ikke udsættes for temperaturer under 0°C eller over +30°C.

Farve

Hvid / Transparent - når tør

Densitet

Ca 1050 kg/m3

Konsistens

Tixotropisk

ANVENDELSE
Forbrug

ca. 4 m²/liter

Arbejdstemperatur

Ikke under +18°C i både underlag og materiale.

Relativ luftfugtighed

RF 30-70%.

BEMÆRK

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor
vores kontrol.

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
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tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske
og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION
Afhængigt af hvilken væg der skal tapetseres på, følg
nedenstående guideline. Sørg også altid for at følge instruktionerne fra tapetproducenten.
Tapetsering på;
• Beton og pudsede overflader
Udspartel huller eller ujævne områder og samlinger.
Påfør spartel på hele væggen og når spartelmassen er
tør, så slib, udglat og forsegl væggen med en primer
for at sikre et vellykket resultat. Det betyder, at du
skal påføre lim på væggen og lad den tørre, inden du
begynder at tapetsere.
• Gipsplader, spånplader og træfiberplader
Udspartel eventuelle søm og skruehuller. Samlingerne
skal være fyldt med spartelmasse og fugetape. Slib og
udglat hele overfladen og forsegl væggen med en primer/grunder. Spånplader skal males med en alkyd-primer/grunder før tapetsering, for at sikre, at samlingerne ikke bevæger sig.
• Malet overflade
Vask med opvaskemiddel og vand eller lignende, og
rens efter med vand. Fjern eventuel løs maling. Hvis
der er store huller skal du spartle dem op og lade dem
tørre, før du sliber overfladen indtil den er glat.
• En tapetseret overflade
Al løst tapet skal fjernes. Nogle tapeter er afrivelige,
hvilket betyder at det første lag kan fjernes. Hvis det
første lag ikke er afriveligt, skal du spartle hele væggen, samt slibe overfladen.
Nedrivning af tapet
Vinyltapet med papirbagside og glasfiberbeklædning
mm skrabes af eller der bruges en tapetstripper.
Øvrige tapeter opblødes med Casco Remover og skrabes derefter af med en stålspartel. Påfør CascoRemover med en rulle eller svamp og lad det sidde i ca. 30
minutter, og skrab derefter af med en stålspartel
Spartling
▪ Fjern eventuelle løse dele fra væggen, og sørg for, at
den er tør og ren (børst eller tør væggen ren)
▪ Fyld huller og revner med en lille stålspatel, slib efter
tørring.
▪ Tjek om du har større buler i væggen. Hvis du har
store buler, skal de jævnes ud/slibes væk.
▪ Når du udjævner på struktureret tapet, skal du sørge
for at barbere tapetkanterne.
▪ Store revner, lunker og huller (mere end 10 mm) på
beton mm udfyldes med eksempelvis spartelmasse.
▪ På ujævne vægge udjævnes to gange, efterfulgt af
slibning og rengøring af væggen. På plane overflader
er der ingen grund til at nivellere før tapetsering.
▪ Rengør væggen med en børste eller en våd klud
▪ På vægge med fuld spartlet overflade, forlimes væg-
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gene med fortyndet væglim (1:1) én dag før tapetet
sættes op.
Hold spartelen i en vinkel på ca. 30° i forhold til væggen for at opnå fuld overfladenivellering. Sørg for ikke
at trykke for hårdt for at undgå at skabe kanter. Påfør
udjævningsmassen med store slag.
Se liste til sidst for valg af vægspartelmasse.
Tapetsering
Den første bane
Den første bane tapet skal sidde helt præcist, for at de
øvrige baner kommer til at sidde ordentligt, og
man får et flot resultat. Så start med en lige lodret
streg på væggen. Brug evt. et vaterpas. Hvis du vælger
at starte ved et hjørne, skal du tegne den lodrette
linje, så den er 1 cm forbi hjørnet, for at skabe et overlap til den næste væg og dermed få et flot hjørne.
Når du begynder at tapetsere, så start fra et vindue og
tapetsér til den mørkeste del af rummet. På den måde
vil fugerne fremstå mindst, når lyset falder på væggene.
For langt de fleste tapeter påføres limen direkte på
væggen. (Ved papirtapeter påføres limen med en rulle
på tapetet,og man lader det derefter trække op i ca. 530 minutter før montering). Når man påfører væglimen, skal man arbejde i fuld højde af væggen fra vinduet og passere en lodret linje. Start limpåføringen fra
bunden og arbejd opad på væggen. Det er varmere
under loftet, så limen tørrer hurtigere der. For nem
montering og i de tilfælde hvor limen kan påføres
væggen, skal du bruge en gummispartel og trække tapetet til loftet, så det er 4-5 cm højere end væggen.
Sørg for at presse alle bobler diagonalt ud med en
blød børste eller en gummispartel. For pæne og skarpe kanter mod loftet, lister, vinduesrammer etc, brug
en skarp spartel til at presse tapetet ind til hjørnet, og
skær det overskydende tapet direkte af med en skarp
kniv. Hold kniven ca. 45° mod væggen for det bedste
resultat.
Vask straks limrester fra tapet mm. med svamp og
rent vand. Udskift vandet ofte.
For at sikre dig, at du monterer tapetet i niveau, skal
du tegne en lodret linje (brug en leveller) lidt mindre
end en bredde af et bræt fra vinduet. Hvis du vælger
at starte ved et hjørne, skal du tegne den lodrette
linje, så den er 1 cm forbi hjørnet, for at skabe et overlap til den næste væg og dermed få et flot hjørne.
Sørg for at presse alle vabler/bobler diagonalt ud med
en blød børste eller en plastikspartel. For pæne og
skarpe kanter mod forsegling, lister, vinduesrammer
etc, brug en skarp spartel til at presse tapetet ind til
hjørnet, og skær det overskydende tapet direkte af
med en skarp kniv. Hold kniven ca. 45° mod væggen
for det bedste resultat.
Vask straks limrester fra tapet etc med svamp og rent
vand. Udskift vand ofte.
Den anden bane
Tjek om det tapet du valgte skal monteres med overlap eller kant mod kant (se mærkat på tapetrullen).
Når du har monteret den første bane i niveau, er det

bare at fortsætte med at påføre lim og tapet som i tidligere trin. Bemærk: Hvis dit tapet har mønster, der
skal matche,eller er stribet, skal monteres i "samme
retning".
Omkring vinduer og døre
For nem påføring af limen, brug en børste langs døre
og vinduesrammer etc. Sæt tapetet op med et overlap
til listen på 6-7 cm. Skær rent direkte efter montering,
brug en skarp spartel og en skarp kniv. I hjørnerne af
et vindue skæres diagonalt for et flot resultat.
Når du tapetserer i et hjørne af rummet, så sørg for at
have et overlap af tapetet, også selvom tapetet normalt monteres kant i kant. Dette for at kunne lave en
plade i lodret niveau til næste væg, da hjørner sjældent er helt i niveau. Lav overlapningen med mindst 1
cm.
Ved stikkontakter
Sluk for strømmen, når du tapetserer ved eller omkring afbryderen og stikkontakten. Fjern beskyttelsesdækslet og monter tapetet, lad pladen dække kontakten. Klip et kryds over kontakten og klip de fire tapper
væk med det overskydende tapet tæt på stikket. Sæt
derefter beskyttelsesdækslet tilbage, før du fortsætter.
Vejledning til vægspartelmasser
▪ Små huller/revner: MultiFill (max 10 mm), CascoSpack Universal (max 5 mm) eller CascoSpack S (max 2
mm)
▪ Store huller: OneFill Premium (op til 50 mm)
▪ Til samlinger i gipsplader mm: GipsplateFiller, MultiFill eller CascoSpack Universal
▪ Til fuld overfladenivellering: CascoSpack Universal eller WallFiller
▪ Ved store huller/revner i beton mm: HusFix eller
HusFix Rapid

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale.
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for,
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og
under hensyn til konkrete forhold, således at skader
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er
angivet.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ
Rulle eller pensel
RENGØRING AF VÆRKTØJ
Rengør værktøj med vand, før limen tørrer. Brug denatureret sprit til at opløse tør lim.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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