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Ersätter: 2012-08-30   Datum: 2014-07-16 

WetStop iFIX  
4152-4153 
 

 

 Snabb härdningstid. 

 Plattsättningsbar efter 3 
timmar. 

 Lätt att applicera – rollbar. 

 Passar värmegolv. 

 Frostsäker som blandad 
produkt. 

 Vattentät, men diffusions-
öppen. 

 

  Åldersbeständigt. 

 Elastisk. 

 Passar inom- och utomhus. 

 Ingår som del i vår 
godkända ETA –
konstruktion WetStop 1 
folie. 

 

 

WetStop iFIX är ett snabbt 2-komponent cementbaserat lim 
för limning och förslutning av överlapp och tillbehör vid 
montering av WetStopfolie i våtrum, toalett, tvättstuga och 
liknande. Kan användas både inom- och utomhus 
(simbassäng). WetStop iFIX korta härdtid möjligör att man 
kan börja montera keramiska  plattor redan samma dag.  
WetStop iFIX ska alltid används med övriga WetStop 
produkter för att vara godkänd konstruktion. 

            

 

Typ : 2-komponentslim av cementbaserad Polymer. 
Lösningsmedel:  inget. 
Färg: Grå 
Konsistens: Rollbar. 
Temperaturbeständighet: -20oC till +60oC (härdad) 
 
APPLIKATIONS DATA 
Arbetstemperatur: Min. +5oC. Bäst vid +10oC till +20oC.  
Gäller även underlag och pulver. 
Brukstid i hink: ca 45-120 minuter vid +18oC. 
Skinntid: ca 15-20 minuter. 
Gångbar: 1 tim - sugande underlag. 5 tim -   tätt underlag. 
Härdtid:   1 tim - sugande underlag. 12 tim – tätt underlag. 
Full styrka: Efter ca 20 dygn. 
Plattsättningsbar: Inomhus efter ca 3 tim, utomhus/tätt 
underlag ca 12 tim, (vid RF 50% och +20°C). 
Lagringstid: 6 månader i oöppnad förpackning. Frostfritt. 
Förpackning: 7 kg WetStop iFIX 4152 dispersion  
blandas med 3,5 kg WetStop iFIX 4153 pulver.  
1,5 kg WetStop iFIX 4152 dispersion blandas med  
0,75 kg WetStop iFIX 4153 pulver.  
Åtgång: Ca 1,0 kg /m²  
Ca 100 g/löpmeter vid 50 mm bred sträng.  
Verktyg: Roller  
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter  
Iakttag god arbetshygien. Hantera produkten varsamt för 
att undvika damning. Cementdamm kan orsaka irritation i 
andningsorganen samt ge lokal irritation på hud. Undvik 
kontakt genom att använda andningsskydd och skydds-
kläder/ handskar. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och 
vatten. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med 
mycket vatten och ta kontakt med läkare. 

 
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad och 
Miljödeklarationen. 
 
 
FÖRBEREDA UNDERLAG 
I broschyren Förbereda underlag ser du vilka krav som 
ställs och hur underlaget ska förberedas. Vid läggning av 
värmekablar, läs även broschyren Lägga Värmegolv.  
Säkerställ luft- och materialtemperaturen. 
Förbered underlaget så det är dokumenterat lämpligt för 
montering av tätskiktet/limmet iFIX och keramik. 
Blank och tät betong kan behöva en slipning/fräsning för att 
erhålla en bra vidhäftningsyta.  Underlaget ska vara fast, 
torrt, stabilt, rent, fritt från olja, fett och damm. Lösa skikt 
ska avlägsnas mekaniskt. Alla vattenlösliga limrester ska 
avlägsnas. Kraftigt sugande underlag primas. Blandningen 
borstas in i underlaget. Underlag av gipsskivor och 
gipsspackel ska primas med Primer 3698 torktid 24 timmar. 
Primning av godkända våtrumsskivor utförs enligt 
leverantörers anvisningar eller enligt GVK/BKR:s anvisningar 
på respektive hemsida.  Eventuell golvvärme ska vara 
avstängd i minst 1 dygn före spackling, och 7 dygn efter. 
 
BRUKSANVISNING 
För fullständig information: Se Cascos 
Monteringsannvisningar.  
 
Casco folie 1. 
Börja valfritt med vägg eller golv. Oavsett ska systemen 
överlappas med 50 mm och kanterna förslutas. 
 
Blandningsförhållanden 
Blanda WetStop iFIX pulverkomponent med WetStop iFIX 
dispersion till en homogen massa.  Handblandnings-
förhållandet är: 2 delar iFIX dispersion med 1 del iFIX pulver. 



 Sid. 2/2 

 
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång 
praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
handhavandet 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 Schönox Sweden AB  
 
Box 11550 
100 61 Stockholm 
Tel: +46 8 6217900 
Fax: +46 8 6436370 
www.casco.se 

 

Blandningen är användbar i ca 45 minuter.  Applicera iFIX 
blandningen jämnt över ytan med roller.  Obs! Tänk på att 
inte applicera WetStop iFIX på större yta än som kan 
monteras inom 15–20 minuter.  
 
Applicering WetStop iFIX 
Vägg 
Börja med att pensla WetStop iFIX i hörnan. Montera 
manschetten för inner/ytterhörn i blöt WetStop iFIX tryck 
fast ordentligt. Tätband WetStop KL Mät och kapa 
längderna längs med väggarna. Applicera WetStop iFIX  i 
golv/väggvinkeln och övriga vinklar samt montera 
tätbandet i blöt WetStop iFIX. Självhäftande tätband 
WetStop SH Mät och kapa längderna längs med väggarna. 
Dra bort skyddspappret ca 20–50 cm i taget och montera 
tätbandet i golv-/väggvinkeln etc. 
 
 
Mät ut våderna från tak till golv så att våderna överlappar 
tätbandet i golv/ väggvinkeln med ca 50 mm. Applicera 
WetStop Adhesives lim. För den som har erfarenhet 
WetStop iFIX. Montera och gnid fast WetStop folien med 
verktyget Gnidde, tryck fast. Överlappa våderna fram till de 
svarta strecken. Skär ut hålen för rör och dylikt. När alla 
våder är uppsatta förslut överlappningar/skarvarna med 
WetStop iFIX. 
Applicera WetStop iFIX runt röret. Stryk ut med en spackel. 
Trä på anpassad rörmanschett och tryck fast ordentligt. 
Förslut överlappningen med WetStop iFIX. När allt är torrt, 
kan keramik på vägg monteras. 
 
Golv 
Förbered golvbrunnen innan montering av 
brunnsmanschett. För väggnära golvbrunn, se separat 
monteringsanvisning. 
 
Avlägsna skyddspappret på brunnsmanschetten och mon-
tera över brunnshålet. Var noggrann så det inte bildas 
luftfickor eller blåsor. Mät ut våderna mellan väggarna så att 
våderna överlappar tätbandet i golv-/väggvinkeln med ca 
50 mm. Applicera WetStop iFIX i golv-/väggvinkeln och på 
övrig golvyta. Montera och gnid fast WetStop folien. Limma 
överlappen fram till de svarta strecken med WetStop iFIX. 
Förslut alla överlapp med WetStop iFIX. 
 
Skär ut hål i WetStop folien, där rör och dylikt är placerade 
Applicera WetStop iFIX. Trä på anpassad rörmanschett och 
tryck fast ordentligt . Förslut rörmanschetten genom att 
applicera WetStop iFIX. 
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