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Ny Datum: 2013-09-06 

Casco Tapetklister 
3439  

• Ger en jämn spridning och har goda 
appliceringsegenskaper  

• Produkten har lång monteringstid och har bra 
vidhäftning mot de flesta underlag 

• STB kod: ● 
     

 

 

Pulverbaserat tapetklister för 
montering av papperstapeter i 
torra utrymmen. 

   
TEKNISK DATA  
 
Typ: Blandning av stärkelse och tillsatser 
Färg: Vitt pulver som efter blandning med vatten 
ger vit pasta. 
Konsistens: Tixotropisk, om blandad med vatten. 
Hur mycket är beroende på vattenmängd. 
Volymvikt: Ca. 580 kg/m3 
Torrhalt: 11 % 
Brandfara: Nej 
pH: >10 
 
 
MONTERINGS DATA 
Arbetstemperatur: Ej under +18º C. 
Blandning:  

• 1 : 20 för manuell montering. 
• 1 : 25 för maskinell montering. 

Åtgång: 1 liter till 4 m2. 
Monteringstid: Upp till 30 minuter 
Lagringstid: Minst 1 år i sluten förpackning vid 
förvaring på torr plats. 
Vattentät: Icke vattentät limsträng 
Verktyg: Roller, pensel eller tapetmaskin 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
Hantering och Rengöringsföreskrifter 
Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas 
limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med 
vatten innan limmet har torkat, torkat lim löses med T-
röd. 
 

 
FÖRARBETE PÅ VÄGGYTOR 
För bästa resultat, se till att väggytan är torr, ren och 
jämn före start. 
 
Gips- och spånskiva, hardboard: 
Spackla fogar och fyll spik och skruvhål med Casco 
Spack S 3572 eller CascoSpack LF 3571. Efter torkning 
och slipning, limma glasfiberremsor över fogarna i 
hörnen. Fyll sedan med spackel, låt torka och slipa 
därefter. Prima till sist hela väggytan med utspädd 
Casco Tapetklister 3439, blandat med vatten. 
Blandningsförhållande 1:20 (5%) 
 
Väggar av betong, murbruk etc: 
Väggen bör jämnas ut med spackel om nödvändigt, låt 
torka och slipa därefter. Prima med utspädd Casco 
Tapetklister 3439, blandad med vatten. 
Blandningsförhållande 1:20 (5%) 
 
Ytor med gamla tapeter: 
Ta bort allt gammalt material. När det gäller vinyl- och 
strukturerad tapet ska det yttersta lagret borttas och 
därefter fortsätter man arbeta som med vanliga 
tapeter. Kanter vid fönster, dörrar, tak osv., skrapas 
och fogar igenomskärs. Fogar på väggytor jämnas ut 
genom slipning eller spackling. Spacklade ytor bör 
primas med Casco Tapetklister 3439 före det fortsatta 
arbetet. Blandningsförhållande1:20 (5%) 
 
MÅLADE YTOR  
Tvätta med 5% ammoniak eller soda lösning och skölj 
noga. Spackla där det behövs och slipa sedan hela 
ytan. 
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BLANDNING 
Mät upp 1 kg pulver till 20 liter rumstempererat vatten. 
Strö pulvret långsamt i vattnet under kraftig omrörning 
under 1 minut. Låt stå i 30 minuter och rör sedan igen. 
Pastan är nu redo för användning. 
 
 
MONTERING 
Klisterpastan appliceras jämnt på baksidan av tapeten. 
Låt sedan tapeten svälla ca 5-10 minuter på 
traditionellt vis. Det är möjligt att förbereda så många 
tapetlängder som kan hinnas med att användas under 
30 minuter. Följ alltid instruktionerna från 
tapetleverantören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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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