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PRODUKTDATABLAD

Casco® Basic
Vegglim for glassfiber og vinyltapet med papir-bakside for tapetsering i tørre rom.

PRODUKTBESKRIVELSE
Vegglim for glassfiber og vinyltapet med papir-bakside 
for tapetsering i tørre rom. Til finmasket og tett glass-
fiber-vev bør Casco® Premium eller Casco® Aqua
benyttes.

BRUKSOMRÅDER
Glassfiber▪
Vinyltapet med papir-bakside▪

PRODUKTEGENSKAPER
Enkel påføring med rulle▪
Lang åpentid▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Dispersjonslim på Polyvinylacetate-basis.

Forpakning 5 liters plastbøtte

Farge Hvit

Holdbarhet 12 måneder (i uåpnet emballasje).

Lagringsforhold Lagres tørt og kjølig. Må ikke utsettes for temperaturer under 0°C eller 
over +30°C.

Tetthet ca. 1040 kg/m³.

Konsistens Tiksotrop

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk Ca. 4 m2/liter

Produkt temperatur Arbeidsforhold: ikke lavere enn +18o C i underlag og materiale. RF 30-70%.
Før bruk: Limet omrøres før bruk.

Åpen tid Ca. 0 – 30 min. Monteringstiden avhenger av mengden lim påført, underla-
gets absorbasjonsevne, temperatur og luftfuktighet.
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PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Avhengig av veggen du har i dag, følg retningslinjene 
under. Sørg også for at du alltid følger instruksjonene 
fra tapetprodusenten.
 
For tapetsering på:
  
• Betong, lettbetong osv.: Overflaten må være hel-
sparklet og jevn før tapetsering. Se "Sparkling av 
vegg". Ved bruk av renovasjonsduk er det som regel 
ikke nødvendig med helsparkling. Se instruksjoner fra 
produsenten av renovasjonsduken. 
 
• Helsparklet overflate (sterkt absorberende): Bør 
grunnes med fortynnet vegglim før tapetsering (bland 
1 del lim med 1 del vann) for å forhindre dårlig vedheft 
og blemmer i tapetet. Lim veggen med fortynnet vegg-
lim dagen før tapetsering. Små hull og sprekker fylles 
med egnet masse, se "sparkling". 
 
• Gipsplater, sponplater og trefiberplater: Trenger ikke 
helsparkling, men små hull og sprekker fylles med
egnet masse, se ”Sparkling”. Ved bruk av renovasjons-
duk er det som regel ikke nødvendig med helsparkling. 
Se instruksjoner fra produsenten av renovasjonsdu-
ken. 
 
• Malte vegger 
Vask veggen med egnet rengjøringsmiddel. Små hull 
og sprekker fylles med egnet masse, se ”Sparkling”. 
 
• Vegger med tapet 
Det er mulig å tapetsere rett på gammel tapet, forut-
satt at det ikke er mer enn 5 lag, at de sitter godt fast 
og ikke har luftblærer. Dersom tapetet har struktur 
(glassfiber osv.) må veggen helsparkles. Ved bruk av 
renovasjonsduk er det som regel ikke nødvendig med 
helsparkling. Se instruksjoner fra produsenten av
renovasjonsduken. For best resultat bør gammelt
tapet fjernes, se "Riving" og "Sparkling". 
 
Riving av tapet 
Vinyltapet med papir bakside, glassfibertapet osv.
rives ved "spalting" ("cleavage") , dvs. fjernes helt fra 
veggen.
 
Annen tapet gjennombløtes med Casco Remover og 

skrapes med en stålsparkel. Påfør Casco Remover med 
svamp og vent ca. 30 min, før tapetet skrapes.
  
Sparkling
  
Fjern eventuelle løse deler fra veggen, og sørg for at 
den er tørr og støvfri. (Børst eller tørk veggen ren).
Fyll hull og sprekker med en liten stålsparkel og slip 
når tørr.
Kontroller om det er store ujevnheter i veggen. Bruk 
et vater. Dersom det er store ujevnheter må disse ut-
bedres.
Ved sparkling på strukturerte tapeter må tapet-
kantene slipes.
Store sprekker eller hull (mer enn 10 mm) i betong 
osv. må fylles med egnet sparkelmasse.
Ujevne vegger helsparkles to ganger, slip med sand-
papir og rengjør veggen. På jevne flater er det ikke 
nødvendig med sparkling før tapetsering.
Rengjør veggen med en børste eller en fuktig klut.
Helsparklede vegger forlimes med fortynnet vegglim 
(1:1) dagen før tapetsering.
Start tapetsering!
Ved helsparkling av vegg holdes sparkelen i ca. 30°
vinkel mot veggen. Ikke press for hardt slik at kanter 
oppstår. Påfør sparkelen i lange drag.  
 

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Tapetsering
  
Den første bredden
Start alltid ved et vindu, og tapetser mot den
mørkeste delen av rommet. På denne måten vil
skjøtene bli minst mulig synlig når lyset faller på
veggene.
 
Sørg for at tapetet monteres rett ved å lage en vertikal 
linje (bruk et vater) litt mindre enn en tapetbredde fra 
vinduet. Dersom du velger å starte i et hjørne, lages 
den vertikale linjen slik at tapetet overlapper hjørnet 
med ca. 1 cm. Dermed lages et overlapp til neste vegg, 
og hjørnet blir pent.
 
For de fleste tapeter påføres limet direkte på veggen. 
(På papirtapeter påføres limet med rulle på baksiden 
av tapetet, la det svelle i 5-30 minutter før montering). 
Arbeid i veggens fulle høyde når limet påføres, fra
vinduet og forbi den vertikale linjen. Påfør limet fra 
bunn til topp. Det er varmere oppunder taket, så limet 
tørker raskere der.
Glatt ut alle bobler og luftblærer diagonalt med en
tapetbørste eller en tapetsletter i plast. For pene og 
skarpe kanter mot tak, lister, vinduskarmer o.l. brukes 
en skarp sparkel for å presse tapetet inn i hjørnet. 
Skjær deretter av overskytende tapet med en skarp 
kniv. Hold kniven i ca. 45° vinkel mot veggen for best 
resultat. 
 
Vask umiddelbart av limrester fra tapetet med en 
svamp og rent vann. Bytt vann ofte.
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Den andre bredden
  
Sjekk om tapetet du har valgt skal monteres med over-
lapp, eller kant-i-kant (se merking på tapetrullen).
Siden den første bredden er i lodd er det bare å fort-
sette med lim og tapet som i foregående steg. Dersom 
tapetet har mønster er det viktig å påse at det passer. 
Merk også at tapet med striper må legges i samme
retning.
 
Rundt dører og vinduer
   
For enkel påføring av lim brukes en pensel langs dører, 
vinduer o.l. Monter tapetet med en overlapp på 6-7 
cm. over listen. Renskjær umiddelbart etter montering 
ved hjelp av en skarp sparkel og kniv. Skjær diagonalt 
ved vinduets hjørner for å sikre et pent resultat.
Ved tapetsering av et hjørne skal det alltid være over-
lapp, også dersom tapetet vanligvis monteres kant-i-
kant. Dette gjøres for å få neste bredde i lodd på den 
påfølgende veggen, ettersom hjørner sjeldent er rette. 
Lag overlappen minst 1 cm. 
   
 
Stikkontakter
   
Skru av strømmen når du skal tapetsere rundt stikkon-
takter osv. Fjern deksler og monter tapetet, la tapetet 
dekke uttaket. Kutt et kryss over kontakten, og skjær 
vekk de fire delene av det overskytende tapetet nær 
koblingen. Skru på plass dekselet før du fortsetter.
 
 
Sparkel veileder
Små hull/sprekker: MultiFill (maks 10 mm), 
CascoSpack Universal (maks 5mm) eller CascoSpack S  
(maks 2 mm)
Store hull: OneFill Premium (opp til 50 mm)
For skjøter i gipsplater o.l.: GipsplateFiller, MultiFill el-
ler CascoSpack  Universal
For helsparkling: CascoSpack  Universal eller WallFiller
For store hull/sprekker i betong o.l.: HusFix eller Hus-
Fix Rapid
 
 
Utstyr: Rulle

RENGJØRING AV VERKTØY

Følg god arbeidshygiene. Ved hudkontakt vaskes limet 
av med såpe og vann. Rengjør verktøy med vann før
limet tørker. Tørket lim fjernes med rødsprit.
For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende 
Sikkerhetsdatablad.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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