
 Sivu. 1/2 
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Casco Kuumaliima ja 
Kuumaliimapistooli  
 

   

• Yleisliima 

• Nopeaan kiinnitykseen 

• Monipuolinen käyttö 

 

 

Leikkikalujen, rakennussarjojen, koristeiden, 
muovien, metallien, puun, paperin, kankaiden, 
keramiikan ja pahvin liimaamiseen. 
Askarteluun, pienimuotoiseen käyttöön sekä 
myös ammattikäyttöön pistoolimallista 
riippuen. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus:  EVA-perustainen kuumaliima 
Väri:  Valkoinen. Liimasauma on 

kuivuttuaan väritön 
Viskositeetti:  13 000 CPS/ 170 °C 
Sulamislämpötila:  + 85°C 
Liimapistoolin  
käyttölämpötila: n. +180°C 
Työskentelyaika: n. 30 sekuntia  
  avoinaika: n. 20 sekuntia 
  puristusaika: n. 10 sekuntia 
Lämmönkesto:  +65 °C 
Varastointi:  Sisätiloissa. Kuumaliimojen 

säilyvyys on vähintään yksi 
vuosi 

Pakkauskoko:  (8 x 100 mm liimapuikko) 
(12 x 200 mm liimapuikko) 
(12 x 300 mm liimapuikko) 
 

Tarvikkeet:  Kuumaliimapistooli SL10 (8 
mm puikolle) 
 Kuumaliimapistooli SL40 (12 
mm puikolle) 

 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja pölyttömät. Pintojen 
hionta parantaa tarttuvuutta. 
 
1. Kytke pistooli virtalähteeseen. Työnnä kuumaliimapuikko 
pistooliin. 
2. Paina liipaisinta useita kertoja, kunnes liimapuikko on 
tukevasti pistoolin sisällä. 
3. Anna pistoolin lämmetä noin 5 min. 
4. Purista liipaisinta levittääksesi liimaa. 
5. Paina pinnat yhteen 15 sekunnin kuluessa. Puhtaat pinnat 
takaavat parhaan lopputuloksen. 
6. Irrota pistotulppa, kun olet lopettanut. Älä vedä 
liimapuikkoa takaisin pistoolin takaosasta. 
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
 
Aina työskenneltäessä liimojen kanssa on noudatettava 
varovaisuutta. Työskentele huolellisesti ja järjestelmällisesti 
saavuttaakseen hyvän lopputuloksen. Varoitus: 
Liimapistoolin nokka ja sula liima ovat polttavan kuumia. 
Irrota pistoke, kun et käytä pistoolia. Ei lasten käsiin ilman 
aikuisen valvontaa. 
 
Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten 
hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. 
Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava 
ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kuivunut, kovettunut liima 
ja liimausjäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. 
Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää 
viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. 
 
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. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
www.casco.fi 

 


	Casco Kuumaliima jaKuumaliimapistooli 
	Käyttöohjeet:

