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Casco Aqua Stop
3635
Vanntett, fleksibel membran. Brukes under
keramiske fliser på gulv og vegg. For å
overbygge materialoverganger på gulv og vegg,
samt i hjørner ved rørgjennomføringer og sluk.
Kan brukes på betong, puss, lettbetong, gipsplater, sparklede flater mm.
Aqua Stop er godkjent av Fagrådet for Våtrom
(FFV), og har NBI Teknisk godkjenning nr 2162.

TEKNISK DATA
Basis:
Emballasje:
Farge:
Densitet:
Tørketid:

Påføringstemp.:
Tykkelse:
Forbruk:
Verktøy:
Oppbevaring:

 Til innendørs bruk
 Under keramiske fliser i våtrom
 SD verdi 18,7 ved 0,5 mm
tykkelse
 Smidig konsistens
 Lett å påføre med rull

BRUKSANVISNING
Dispersjonsbasert membran
1 liter, 5 liter, 10 liter
Lys grå
1580 kg /m3
Vegg:
Første strøk: 1 – 3 timer
Påfølgende strøk: 12
timer
Gulv:
Gangbar etter ca 12 timer
Min +5oC. Best mellom
+ 10oC og + 25oC
0,5 mm på vegg
1,0 mm på gulv
1.4 kg/m2 ved 0,5 mm
tykkelse.
2.8 kg/m2 ved 1 mm tykkelse.
Rulle og pensel
12 mndr, frostfritt i uåpnet
emballasje.

GENERELT
Se brosjyren WetStop system for utfyllende veiledning,
generell informasjon og bilder for hele oppbyggingen av
våtrom.
I hardt belastede områder som offentlige bygg, terrasser og
murte konstruksjoner anbefales Casco Wetblock.
Casco AquaStop er kun til innendørs bruk, utvendig anbefales
Casco Wetblock.
UNDERLAG
Underlaget skal være fast, rent og fritt for løse partikler.
Sterkt sugende underlag primes med Casco Primer 3698.
Ujevne underlag primes med Casco Primer 3698 og sparkles
med Casco Kombi Rapid gulvsparkel eller andre Casco
sparkelprodukter.
PÅFØRING
Rør godt om før bruk
Alle flater i våtsonene må behandles med AquaStop flytende
membran. I mindre våtrom må alle flatene betraktes som våt
sone. Påfør først et strøk med rull eller pensel i hjørner, over
bevegelige fuger og rundt overganger til sluk.
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Montér Casco Wetstop tettebånd, inner- og ytterhjørner,
rørmansjetter og slukmansjett i membranen mens membranen
er våt. Pass på å fjerne luftlommer etc. Deretter påføres
AquaStop.
Ved skjøter anbefales det overlapp på ca 5 cm.

Håndtering/Rengjøring:
Generelt bør god renslighet overholdes.
Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig
med vann ved øyekontakt og kontakt lege.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med varmt vann før membranen er herdet.
Herdet membran fjernes mekanisk.

Anbefalt totalt forbruk ca1,35 kilo pr. m². Ifølge teknisk
godkjennelse skal det brukes 2,8 kg pr m2 for å følge
våtromsnormen Etter en tørketid på 12 timer kan 2. strøk
påføres med Casco AquaStop.
Når strøkene er tørket er de klare for flissetting med et
vannfast lim f.eks. Casco Multifix 4141 eller Casco MultiFix
Premium 3765.
TILBEHØR WETSTOP SYSTEMET
Wetstop Tettebånd SH 120mm x 15m, 3780
Wetstop Tettebånd SH 120mm x 30m, 3781
Wetstop Tettebånd KL 120mm x 15m, 3797
Wetstop Tettebånd KL 120mm x 30m, 1798
Wetstop PC Innerhjørne, 6347
Wetstop PC-E Ytterhjørne, 6348
Wetstop MP Rørmansjett 10- 24mm, 6380
Wetstop MP Rørmansjett 32- 60mm, 6381
Wetstop MP Rørmansjett 70-125mm, 6382
Wetstop MG Slukmansjett 370 x 370mm, 3626 og 3646.
Casco Våtromsilikon eller Casco AquaSeal.
HELSE OG MILJØ
Brannfare:
Helsefare:

Ingen
Ingen

Produktet er vurdert ikke merkepliktig
Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.
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