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Casco Aquatett 3873
Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse.
Bruksområder i våtrom kan være vanntett
forsegling av PVC veggbelegg mot gulvbelegg.
Vanntett forsegling rundt rørgjennomføringer, i
hjørner og langs kanter. Løsemiddelbasert.
Innendørs bruk.

TEKNISK DATA
Produkttype:
Emballasje:
Farge:
Tørrstoff:
Konsistens:
Densitet:
Løsemiddel:
Påføringstemp.:
Skinndannelsestid:
Herdetid:
Oppbevaring:



Innendørs



Vanntett forsegling



Rørgjennomføringer



Hjørner



Langs kanter



Overmalbar

BRUKSANVISNING
Acrylic polymer
160 ml tube
Transparent
Ca 50%
Pasta
1000 kg/m3
Ethylacetate, methyl
ethylketone
+5 oC - +35 oC
Ca 10 min. overmalbar etter
ca 30 min.
1-3 døgn
Minst 24 mndr. i
uåpnet emballasje ved
romtemperatur. Tåler ikke
frost.

AquaTett påføres i en passe tykk fuge på en ren, tørr og
fettfri flate. Normalt strykes Aquatett ikke ut. Dersom det er
behov for det skal det gjøres umiddelbart.
Vedheften er utmerket mot de fleste materialer, til og med
mot metall og glass. Spesielt mot PVC er vedheften god,
da1øsningsmiddelet i AquaTett etser seg inn i PVCmaterialet.

BEGRENSINGER
Begrenset feste på gulv og veggbelegg på Polyuretan
overflate. Her anbefales Casco våtromssilikon. Gjør en pretest på malte og lakkerte flater da visse typer kan svelle og
løses opp.
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HELSE OG MILJØ
Brannfare:

Meget Brannfarlig.
Flammepunkt -4 oC

Helsefare:

Unngå hud- og øyekontakt. Uttørkende på
huden. Farlig ved innånding. Skal ikke
fortæres. Oppbevares utilgjengelig for barn.

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.

Sertifisert iht.:

SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no

