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PRODUKTDATABLAD

Casco® WallPaper
Vegglim for papirtapeter.

PRODUKTBESKRIVELSE
Vegglim for papirtapeter. Enkel å påføre og har god 
vedheft til underlag og til tapeten. For tørre rom

BRUKSOMRÅDER
Papirtapeter▪

PRODUKTEGENSKAPER
God vedheft▪
 Påføres med rulle eller sprøyte (kan også brukes til 
maskin-liming)

▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Polyvinyl acetat dispersjon og stivelses derivat(PVC)

Forpakning 5 liter

Holdbarhet 12 måneder ( i uåpnet forpakning).

Lagringsforhold Skal oppbevares i et tørt og kjølig miljø. Må ikke utsettes for temperaturer 
under  0°C eller over +30°C.

Farge Hvit / blir transparent når den tørker

Tetthet Ca. 1010 kg/m3

Konsistens Tiksotropisk

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk ca 4 m2/liter.
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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
Følg beskrivelsen under når det gjelder behandling 
av de forskjellige underlagene. Det anbefales alltid føl-
ge tapetleverandørens monteringsbeskrivelse.
For tapetsering av :       
• Vegger av betong eller lettbetong må helsparkles før
 tapetsering
 
• Flater som er sterkt absorberende: Må grunnes eller 
forlimes (1 del lim med 1 del vann) før tapetsering. 
Dette for å unngå dårlig vedheft til underlaget og luft-
bobler på tapeten. Forbehandlingen må gjøres minst 1 
dag før tapetseringen skal skje. Små hull og sprekker 
sparkles med egnet sparkel. 
  
• Gipsplater, sponplater og fiberplater: Disse trenger 
ikke helsparkling, men kun sparkling av skjøter samt 
tetting av hull og sprekker.
 
• Malte flater vaskes med egnet vaskemiddel. Hull og 
sprekker må sparkles med egnet sparkel.   
   
• Flater med gammel tapet:
Det er mulig å tapetsere direkte på gammel tapet, be-
tingelsen er at den sitter godt til underlaget og er fri 
for luftbobler/skader . Er det struktur i tapeten må 
den helsparkles først. For å være sikker på best mulig 
resultat anbefales det alltid å fjerne gammel tapet, om 
mulig. 
 
Fjerning av gammel tapet
Vinyltapeter med papir- eller fiberbakside: Vinyl-laget 
rives av (splittes fra baksiden) og fjernes. 
 
Andre typer tapeter bløtes opp med Casco Remover 
og skrapes bort med en stålsparkel. 
Påfør Casco Remover med en rulle eller svamp og la 
den virke i ca 30 min, skrap så med en stålsparkel.
  
Sparkling
  

Fjern løse partikler fra veggen og sørg for at veggen 
er ren og tørr.

▪

Fyll hull og sprekker med egnet sparkelmasse, slip 
når massen har  tørket.

▪

Sjekk veggen for store svanker og ujevnheter, bruk 
gjerne et vater. Er det store svanker og ujevnheter 
må dette sparkles ut.

▪

Store sprekker og hull (mer en 10 mm) på betong ▪

skal fylles med egnet masse for dette underlaget.
Vegger som er ujevne må sparkles 2 ganger med sli-
ping i mellom strøkene. På jevne overflate trengs det 
ikke sparkling.

▪

Tørk av veggen med en børste eller klut før tapetse-
ring

▪

Vegger som er helsparklet må grunnes eller forlimes 
(1 del lim med 1 del vann) før tapetsering. Dette for å 
unngå dårlig vedheft til underlaget og luftbobler på 
tapeten. Forbehandlingen må gjøres minst 1 dag før 
tapetseringen skal skje.

▪

For helsparkling anbefales det å holde sparkelspaden 
ca 30° på veggen, pass på å ikke presse på for hardt, 
da vil du få skarpe kanter.
Påfør sparkelmassen i store bevegelser og med en 
jevn kraft.
Nedenfor kan du se noen sparkelmasser som kan 
bruks på de forskjellige underlagene.
  
Tapetsering
   
Første lengde
Det er viktig å lese tapet-leverandørens monteringsan-
visning. Du må gjøre deg kjent med mønsterrappor-
ter/retning og hvordan tapeten skal skjøtes.  
For å være sikker på at tapeten monteres rett er du 
helt avhengig av å lodde/vatre opp første lengde, 
enten du starter fra et hjørne eller fra et vindu/dør. 
Velger du å starte fra et hjørne må du beregne 1 cm 
overlapp inn i hjørne, slik at neste lengde kan legges 
inntil, da vil du få pent hjørne. Neste lengde etter hjør-
ne må også loddes/vatres opp for å komme rett ut på 
neste vegg.
Påfør Casco Wallpaper på baksiden av  tapeten med 
en rull, la den ligge å svelle fra 3-15 min før tapeten 
monteres.
Stryk tapeten til underlaget med en tapetbørste, sørg 
for å presse ut alle luftbobler. Stryk ut fra midten av 
tapeten og mot lengderetning. For å få skarpe fine av-
slutninger rundt listverk, kan du bruke en stålsparkel 
og presse forsiktig mot listene. Deretter skjære inntil 
med en skarp kniv. Hold kniven i ca 45° når du skjæ- 
rer.  
Vask overflødig lim på tapeten umiddelbart, bruk 
en svamp med rent kaldt vann. Bytt vaskevann regel-
messig.
  
Videre tapetsering
Selv om første lengde er i lodd/vater, er det viktig føl-
ge med og lodde/vatre opp for hver gang du starter ut 
fra et nytt hjørne. Følg med på mønsteret også. 
 
Brytere og stikkontakter
 For best mulig resultat, demonter deksel til brytere og 
stikkontakter før tapetsering. Skru av strømmen der 
du skal tapetsere.

Sparkelmasser til forskjellige bruksområder Små hull/sprekker: Casco MultiFill (max 10mm)▪
Store hull: Casco OneFill Premium (opp til 50 mm)▪
For gipsskjøter: Casco GipsplateFiller, Casco MultiFill▪
For helsparkling: Casco WallCraft eller ▪

    Casco WallFiller
For store hull/skader i betong: Casco HusFix eller 
Casco HusFix Rapid

▪
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PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Rull, kost eller maskin.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før limet er tørt.

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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