
 
 
 
päivitetty 05/08 
 

CASCO TARRA-ASENNUSLIIMA 3455 
 

 
KÄYTTÖALUE:   Lattianpäällysteiden kiinnitykseen tarkoitettu tarramainen 

 liima, jolla liimatuista kohteista voidaan lattianpäällysteet irrottaa ja  
 vaihtaa helposti 

Voidaan käyttää muovi- ja tekstiilimattojen ja -laattojen kiinnitykseen niin 
imevillä kuin imemättömillä pinnoilla 

 Imevät pinnat kuten esim. betoni, tasoitepinta tai lastulevy tulee  
 pohjustaa laimentamattomalla Casco Pohjuste 3698:lla ennen mattojen  
 liimausta 

 Soveltuu lattialämmityksien yhteyteen 
 
TUOTEOMINAISUUDET: Liuotteeton. EC1 -luokiteltu 

 Mahdolliset liimajäämät poistetaan pesemällä ne vedellä, johon on  
 lisätty n. 2 % yleispuhdistusainetta 
 Useimmille pintamateriaaleille 
 Hyvä tartunta ja pitkä asennusaika 
 Ei sisällä APEO -yhdisteitä (alkylifenolietoksylaatti) 
 Soveltuu pyörätuolirasituksen alaisiin kohteisiin 
 
PAKKAUSKOKO: 10 l 

 

 
Tekniset tiedot: Koostumus Akryylikopolymeeridispersio 
 Väri Vaalean beige 
 Olomuoto Tiksotrooppinen 
 Ominaispaino n. 1300 kg / m³ 
 Kuiva-ainepitoisuus n. 75 % 
 Liuote Vesi 

 
Käyttötiedot: Menekki n. 6 - 8 m

2 
/ l riippuen alustasta 

 Työskentelylämpötila Ei alle +18 °C 
 Työskentelyaika Märkäliimaus n. 10 - 20 min riippuen alustan sekä  
 (avoaika) ilman kosteudesta ja lämpötilasta 
 Työväline Tela tai hammaslasta. Kovametalliteräinen Casco 

   Liimalasta 6108 
 
Varastointi: Varastoidaan kuivassa ja viileässä. Pakkaus on pidettävä tiiviisti suljettuna.  

  Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa 
 

 
Käyttöohje: 
 

Noudata SisäRYL 2000:a. Lämpötilan työskenneltäessä tulisi olla vähintään + 15 °C ja ilman suhteellisen 
kosteuden noin 60 % RH. Varmista ennen maton asennusta, että alusta on kuiva, puhdas, tasainen, riittävän 
luja, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista (öljy ja rasva). Huomioi myös mahdollinen maakosteuden 
nousu lattiarakenteeseen. Annetut kuivumisajat on testattu + 20 

0
C lämpötilassa ja 60–65 %:n ilman 

suhteellisessa kosteudessa. HUOM: Asennusolosuhteet vaikuttavat asennus- ja kuivumisaikoihin.  Hio alustasta 
kaikki epätasaisuudet. Puhdista alusta hiontapölystä ja pohjusta Casco Pohjusteella 3698:lla. Tasoita 
päällystettävä pinta tarvittaessa sopivalla tasoitteella esim. Casco Superplanilla tai Casco KombiRapidilla. 
Imevät ja huokoiset alustat tulee pohjustaa ennen liimausta. Anna pohjusteen kuivua täysin ennen liiman 
levitystä. Ennen liiman käyttöä sekoita se huolellisesti.  
 
 
 

Tuoteseloste 



Akzo Nobel Coatings Oy 
Valimotie 22, PL 140, 01531 Vantaa 
Y-tunnus: 0124303-9 
puh. 010 8419 500, fax. 010 8419 519, Tekninen palvelu: 010 8419 539 
www.casco.fi 

 

Mattojen asennus 

Tutustu huolella päällysteenvalmistajan ohjeisiin. Ongelmatilanteissa ota yhteys tekniseen palveluumme tai 
päällysteenvalmistajaan. Ennen asennusta varastoi mattoja muutama tunti tilassa, jonne ne asennetaan. Mikäli 
alusta muodostuu useista eri materiaaleista ja haluat varmistaa tasaisen tartunnan pohjusta koko alusta Casco 
Pohjuste 3698:lla. Levitä liimaa alustaan lyhytkarvaisella telalla tai hammastetulla lastalla  
n. 6 – 8 m

2
 / l riippuen alustasta ja materiaalista. Tekstiilimatot imevällä alustalla asennetaan 10–20 min. 

kuluttua liiman levityksestä. Vinyyli- ja tekstiilimateriaali tiiviillä alustalla asennetaan 20–40 min kuluttua liiman 
levityksestä, alustasta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen. Paina matto kiinni alustaan 
voimakkaasti niin, että kaikki mahdollinen ilma poistuu alustan ja maton välistä. 
Älä asenna tiivispohjaista päällystemateriaalia märkään liimapintaan, koska märkäliimauksena liima saattaa 
tarttua pysyvästi päällystemateriaaliin.  
 
Tekstiililaattojen asennus 

Tekstiililaattojen asennuksessa voidaan liimaa ohentaa n. 20 % vedellä kun asennetaan imeville alustoille. 
Tiiviille alustoille asennettaessa voidaan liimaa ohentaa 30 % vedellä. Liiman menekki on ohennettuna n. 8 – 10 
m

2 
/ l lyhytkarvaisella telalla. Tekstiililaatat asennetaan alustaan n. 10 – 20 minuutin kuluttua liiman levityksestä. 

Huom! Vältä asentamasta mattoa tai laattaa liian märkään liimaan, koska se saattaa johtaa voimakkaaseen 

tartuntaan alustan ja maton välillä. 
 
Mattojen poisto 

Nosta matto tai laatta irti nurkasta ja vedä se rauhallisesti ja tasaisesti irti. Liimajäänteet ja mahdolliset jäänteet 
alustasta pestään lämpimällä vedellä, johon on sekoitettu n. 2 % yleispuhdistusainetta. Anna veden vaikuttaa 
tarvittaessa n. 15 - 20 min pestävällä pinnalla ennen liimanpoistoa. 
 
Huomioitavaa 

Seuraa SisäRYL2000:n ohjeita. Alustan suhteellisen kosteuden (RH %) tulee olla alle päällysteen valmistajan 
ilmoittaman arvon. 
 
Käyttöturvallisuus ja ympäristö: 

Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työkohteessa. Jos liimaa joutuu iholle, 
pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla 
vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Puhdista työvälineet vedellä ennen 
liiman kuivumista.  
 
Kuivunut liima voidaan poistaa mekaanisesti.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote 
toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet 
tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
 
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi.  

 
   

 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat 
suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. 
Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta 
työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 
 

 
 

 


