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PRODUKTDATABLAD

Casco® Premium
Vegglim egnet for de fleste typer tapeter.

PRODUKTBESKRIVELSE
Vegglim for de fleste typer tunge tapeter, som tekstil-
tapet, grovt glassfibernett, kraftig fibertapet, renova-
sjonsstoff, kraftig vinyltapet, sjøgresstapet og fiberta-
pet. Utmerket feste, lang monteringstid og veldig 
enkel å påføre. For tørre rom.

BRUKSOMRÅDER
Tyngre tapeter▪
Glassfiberstrie▪
Tyngre fibertapeter▪
Renovasjonsstoffer▪
Tyngre vinyltapeter▪
Sjøgresstapeter▪
Fibertapeter▪

PRODUKTEGENSKAPER
Utmerkede festeegenskaper▪
Lang åpen tid▪
Lett å påføre▪
Kan påføres med maskin eller rulle/pensel▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Modifisert dispersjonslim, basert på polyvinylacetatdispersjon og stivelses-
derivat

Forpakning 15 liter
 5 liter
 1 liter

Holdbarhet 12 måneder (i uåpnet emballasje)

Lagringsforhold Oppbevares i et kjølig frostfritt miljø. Må ikke utsettes for temperaturer 
under 0°C eller over +30°C.

Farge Hvit / Gjennomsiktig når den er tørr

Tetthet Ca. 1040 kg/m3
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Konsistens Tiksotropisk

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk 3–5 m2/liter

Lufttemperatur Ikke under +18°C i både underlaget og materialet.

Relativ luftfuktighet 30-70%

Åpen tid 0–30 minutter. Påføringstiden er svært avhengig av limmengden som 
påføres og sugeevnen til den underliggende overflaten. Temperaturen og 
luftfuktigheten i rommet vil også påvirke åpentiden.

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 .
 

DIREKTIV 2004/42/CE - GRENSE FOR EMISJONER AV 
VOC

PÅFØRINGSVEILEDNING
Vurder veggen/veggene du skal tapetsere, følg ret-
ningslinjene nedenfor. Sørg alltid for også å følge 
instruksjonene fra tapetprodusenten. 
 
For tapetsering på: 
 
• Betong, lettbetong etc. må helsparkles før 
tapetsering. Se “Sparkling”.
• Overflater som er helsparklet eller sterkt sugende 
må forbehandles med fortynnet vegglim (bland 1 del 
lim og 1 del vann) minst èn dag før tapetsering. Dette 
for å forhindre dårlig vedheft til underlaget og blem-
mer i  
tapeten.

Små hull og sprekker sparkles med egnet sparkel-
masse, se "Sparkling".

▪

  
• Gipsplater, sponplater og trefiberflater trenger  
vanligvis ikke helsparkling, men små hull og sprekker 
må sparkles, se "Sparkling".
 
• Malte vegger vaskes med egnet vaskemiddel og 
vann. Hull og sprekker sparkles med egnet sparkel-
masse, se "Sparkling".
 
• Vegger med gammel tapet kan tapetseres rett på 
dersom det ikke er mer en 5 lag, forutsatt at tapeten 
sitter godt og er fri for blemmer og sår. Er det struktur 
i tapeten må overflaten helsparkles eller jevnes med 
"Veggfornyer" før tapetsering.  

For å oppnå best mulig resultat er det alltid anbefalt å 
fjerne gammel tapet.
  
Riving av tapet
Vinyltapet med papirbakside og glassfiberbelegg etc 
må rives/splittes fra tapetens bakside. 
Øvrige tapet kan dynkes med Casco Remover og ri-
pes/skrapes opp med stålsparkel. 
Påfør Casco Remover med en rull eller svamp og la stå 
i ca. 30 minutter, skrap deretter av med en stålsparkel 
 
Sparkling 
 

Fjern eventuelle løse rester/partikler fra veggen, 
samt sørg for at den er tørr og ren (børst eller tørk av 
veggen)

▪

Fyll hull og sprekker med egnet sparkelmasse, bruk 
en liten stålsparkel, slip etter tørking.

▪

Sjekk om du har større buler i veggen, bruk et vater. 
Hvis du har store buler, må de jevnes ut.

▪

Når du avretter på strukturert tapet, sørg for å  
skrape vekk løse tapetkanter.

▪

Store sprekker og hull (mer enn 10 mm) på betong 
etc fylles med pulveravrettingsmasse

▪

På ujevne vegger, må det sparkles minimum  
to ganger, slip og rengjør veggen.

▪

På slette/rette overflater er det ikke nødvendig å 
planere før tapetsering.

▪

Rengjør veggen med en børste eller våt klut▪
På helsparklede/sterkt sugende overflater, 
må overflaten "grunnes" eller "limvaskes" på forhånd 
med fortynnet vegglim (1:1) en dag før tapetserin-
gen.

▪

Begynn å tapetsere!▪
  
Se oversikt over sparkelprodukter nederst på siden.
  
Tapetsering
  
Første lengden
 
For å være sikker på at den valgte tapeten monteres 
rett, er det viktig og sørge for at første lengde 
er i "lodd". Bruk vater/laser eller loddsnor for å sikre 
dette. Det er anbefalt å ha 1 cm overlapp i hjørner, da 
får du et tett og fint hjørne. Der det er mønster i tape-
ten må du skjære deg inn på mønsteret, slik at det 
passer til neste lengde ut fra hjørne.
 
For de fleste tapeter i dag påfører du limet rett på veg-
gen (for tapeter med papir bakside påfører du limet på 
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baksiden av tapeten, bretter den sammen og lar den 
svelle i 5-20 minutter før montering, avhengig av tyk-
kelsen på baksiden) Ved påføring av lim bruk en rulle 
eller pensel, start nede og jobb deg oppover mot taket 
i fulle lengder. Vær oppmerksom på at limet kan tørke 
litt fortere i toppen da det ofte er varmere ved taket.
Vær nøye med å stryke ut bobler og pløser, start på 
midten og press ut mot sidene horisontalt med en ta-
petkost eller tilstryker. Press godt inn mot der det skal 
skjæres, skjær med en skarp tapetkniv, hold kniven 
i ca 45° vinkel.
Vask bort overflødig lim umiddelbart med en ren klut 
(fargeløs) eller svamp og rent vann. 
 
Lengde nr 2 
 
Sjekk om tapeten du har valgt skal monteres med 
overlapp eller kant i kant (se etikett på tapetrullen). Si-
den du nå har "loddet" opp første lengde, er det bare 
å fortsette og påføre lim som beskrevet tidligere. Sjekk 
opp mønsterrapporten på tapeten (se etikett på tape-
ten) slik at lengden kappes riktig i forhold til første 
lengde. Sjekk også om tapeten skal henges i samme 
retning (endevendes)?
  
 
Rundt vinduer, dører og hjørner
 
For enkel påføring av lim rundt dører, vinduer og lister 
bruk en pensel. Legg tapeten ca 5 cm over og skjær 
inntil direkte etter monteringen med en skarp tapet-
kniv. I hjørnene på vinduet/dører skjær eller klipp først 
diagonalt fra hjørne på vindu så skjær inntil. Monter 
tapeten med ca 1 cm overlapp i hjørnene og mål opp 
og skjær deg inn på neste lengde slik at mønsteret 
passer videre ut av hjørnene. Da får du et tett og fint 
hjørne selv om hjørnet ikke er helt rett. 
  
 
Stikkontakter og lysbrytere 
 
Slå av strømmen ved tapetsering rundt lysbrytere og 
stikkontakter. Fjern beskyttelsesdekselet og monter 
tapeten. Klipp et kryss over kontakten og skjær 
bort overflødig tapet nær kontakten. Sett deretter til-
bake beskyttelsesdekselet før du fortsetter.

Anbefalte veggsparkelmasser: 
 

Små sprekker og hull: MultiFill (max 10 mm)▪
Store hull: OneFill Premium (opp til 50 mm)▪
For gipsplate skjøter etc: GipsplateFiller, MultiFill el-
ler Casco Wallcraft

▪

For helsparkling: Casco  Wallcraft▪
For store hull og sprekker i betong etc.: HusFix eller 
HusFix Rapid

▪

 
 

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Rulle, kost eller maskin.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før limet tørker.

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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