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Ny Datum: 2013-09-06 

Casco Aqua 
Våtrumslim 3437  

• Mycket lätt att sprida ut med roller 
• Har mycket bra vidhäftning mot de flesta underlag 
• Långt och kraftigt monteringsklibb 
• God vattentålighet 
• Hög torrhalt 
• God värmebeständig limfilm 
• STB kod: ○  

 
 

 
  
 
 
 
  

 
  

  
 

     

 

 

Vägglim för montering av tapeter i 
våtrum. T.ex. glasfiberväv, 
renoveringsduk och tunnare 
vinyltapeter. Även lämplig för 
många väggmaterial på svåra 
underlag i torra utrymmen. 
 

   
TEKNISK DATA  
 
Typ: Copolymer och stärkelsederivat 
Färg: Vit 
Konsistens: Tixotropisk 
Densitet: Ca. 1020 kg/m3 
Torrhalt: 27 % 
Brandfara: Nej 
pH: Ca. 7,0 
 
 
MONTERINGS DATA 
Arbetstemperatur: Ej under +18º C i både underlag 
och material. 
Blandning: Rör om före användning. 
Åtgång: 1 liter till 4-5 m2. 
Monteringstid:  
Sugande ytor: 0-10 minuter  
Täta ytor: 15-30 minuter 
(Såväl vänte- som monteringstid är kraftigt beroende 
av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, 
temperatur och luftfuktighet) 
Lagringstid: Minst 1 år i oöppnad originalförpackning. 
Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för 
temperaturer under 0°C eller över +30°C. 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
Hantering och Rengöringsföreskrifter 
Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas 
limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med 
vatten innan limmet torkat, torkat lim löses med T-röd. 
 

 
BRUKSANVISNING 
Förbered väggen beroende på underlag: 
 

• Gamla tapeter - avlägsna lös papperstapet 
eller vinylskiktet på gammal vinyltapet. 

• Målad yta - tvättas med 5%-ig 
ammoniaklösning/målartvätt och därefter 
sköljes ytan. 

• Spacklad yta – inget förarbete. 
• Väv – spackla över eller riv ner den gamla 

väven.  
• Ett alternativt är att sätta renoveringsduk 

direkt på den gamla väven/tapeten med 
Casco Premium eller Casco Aqua.  

 
Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. 
Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med 
en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten. Vägglim 
Aqua kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var 
noga med att rätt åtgång följs. Följ tapetmaterial-
tillverkarens anvisningar. 
 
FÖRPACKNING 
1 liter 
5 liter 
15 Liter 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att 
finna den lämpligaste arbetsmetoden.  
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, 
kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I 
varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll 

Certifierad enligt: 
 

 

Casco Adhesives AB 
Postal address:  
Box 11500, 100 61 Stockholm.  
Phone: +46 8 1234567,  
Fax +46 8 1234567  
Web: www.casco.com 
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