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Casco hobbylim - Kunnskap og 
inspirasjon
Vi håper at denne veiledningen kan inspirere deg til 
å reparere mer, og kaste mindre. Ved siden av tips 
og råd om våre ulike lim og tetningsmidler, ønsker vi 
også å formidle litt basiskunnskap om ulike limtyper 
osv., for at du skal få et så godt resultat som mulig. 
Produktene tilbyr vi i småpakninger.

I tillegg til tips og råd om våre lim og tetningsmidler, 
vil vi også gi deg litt generell kunnskap om forskjellige 
typer lim og festemateriell.

Noen ganger er det vanskelig å vite hvilket lim som 
passer til akkurat det du har tenkt å gjøre. Hvis du 
kan svare på følgende spørsmål, kan du snart velge 
riktig lim:

• Er det harde eller myke materialer som skal limes? 

• Har materialet slette eller ruglete flater? 

• Er flatene tette eller sugende? 

• Er gjenstanden innendørs eller utendørs? 

• Blir limet synlig? 

• Må du bruke den reparerte gjenstanden med det 
samme, eller kan limet få tørke noen timer?
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Limtyper

Ulike limtyper
Lim kan være helt usynlig når det har tørket, eller  
også kan det ha en svakt farget limfuge. Noen typer  
lim er såkalt fugefyllende, altså at de fyller ut ujevn- 
heter i materialet, mens andre trekker helt inn og 
blir usynlige. Det finnes både en-komponent- og 
to-komponent lim, og kontaktlim.

En-komponentlim 
Best til jobber med en sugende flate eller små flater.
En-komponentlim lim kan f.eks. være vanntynnet- 
eller løsemiddelbaserte. De er lufttørkende, og limer 
materialene sammen når vann/løsemiddel har for-
dampet. Det finnes også SMP-baserte lim. Disse er 
polymerbaserte, og gir sterke og elastiske limfuger. 
SMP-baserte lim er fuktherdene, det innebærer at 
limet herder ved hjelp av fuktigheten som finnes i 
luften og materialene som limes. SMP-lim er fuge-
byggende lim, og må derfor alltid legges ut i en viss 
tykkelse. 
 
Expresslim/Superlim er basert på cyanakrylat. 
Denne typen produkter er på samme måte som 
SMP, polyuretan og silikon, fuktherdende. 
En-komponentlim brukes når den ene flaten er  
sugende. Dersom det er små flater du skal lime,  
kan begge materialene være tette.

To-komponent lim 
Hvordan vet du at et materiale er tett? Det absorbe-
rer ikke vann eller løsemidler. Eksempler på materi-
aler med tett overflate: hard og myk plast, gummi, 
malte og lakkerte flater, fliser, glaserte flater og 
metall. To-komponentlim består av to deler som  
du blander. Limet herdes i den kjemiske reaksjonen 
som oppstår i selve blandingen. Slike limtyper er 
gjerne litt sterkere, og kan med fordel brukes når  
begge materialene/flatene er tette. Pass på riktig 
blandingsforhold. For mye herder gir en svakere 
limfuge.

Kontaktlim 
Effektivt og umiddelbart sterkt. Til tette og myke 
materialer. Kontaktlim kan også brukes når begge 
materialene er tette. Du smører lim på begge lim-
flatene, og lar det tørke helt før du trykker flatene 
sammen. Trykk deretter hardt og bestemt, det gir 
best resultat. Det er viktig at flatene passer 
sammen og monteres riktig, for justering er ikke 
mulig. Kontaktlim brukes ofte til mykt materiale, for  
eksempel ulike typer gummi og plast. Det er viktig 
at du trykker delene sammen så hardt du kan, hvis  
du vil ha en sterk limfuge.

Strong Epoxy 
Det sterkeste limet, best til harde materialer. 
Epoksylim består av to komponenter som skal 
blandes. Pakningene våre gjør det enkelt å få riktig 
blandingsforhold. Limet er såkalt fugefyllende, og 
fyller ut ujevnheter i underlaget. Epoksylimene våre 
er sterke og motstandsdyktige mot vann og varme. 
De gir en hard limfuge, de er de absolutt sterkeste 
limene, og passer best til liming av harde materi-
aler. Når du limer tre utendørs, for eksempel ved 
arbeid på en båt, er et langsomt epoksylim bedre 
enn et raskt, fordi det trenger bedre inn i treverket. 
Epoksylimet blir hardt i løpet av 90 sekunder til 24 
timer, avhengig av hvilket lim du har valgt.

Express lim 
Perfekt til raske reparasjoner av tette og slette  
materialer. Limet påføres veldig tynt på den ene  
flaten, og det du limer kan håndteres etter bare 
noen minutter. Med andre ord, det perfekte limet  
til raske reparasjoner.

NB! Ikke legg på for mye lim, det gjør bare herde- 
tiden lengre og limfugen blir da svakere.
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Glass, keramikk og porselen

Glass, keramikk og porselen kan ofte ved uhell bli 
skadet eller knuses. Lim kan reparere det meste, 
men det er viktig å velge det riktige limet for 
oppgaven. Er det klart glass, som vinglass, karafler 
og vaser eller farget porselen som krukker, skåler 
og tallerkener? Skal det vaskes for hånd eller i 
oppvaskmaskin? 

Under kan du lese mer om lim som kan brukes på 
glass, keramikk og porselen.

Strong Epoxy RapidExpress Glas

Express Gel 

Casco Glasslim er et en-komponent lim som 
herder ved hjelp av sollysets UV-stråler. 

Casco Glasslim herder raskt og gir en klar 
limflate, og er egnet til påføringer som trenger 
en holdbar og herdet polymer og en rask 
liming. 

Et spesiallim for liming av glass mot glass 
og glass mot metall. Typisk bruk er liming av 
glass, ornamenter, smykker, vinglass, hanker 
og utstillingsmontre. NB: Kan kun brukes på 
klart glass.

Casco Express Gel er et cyanakrylatisk lim. 
P.g.a. sin konsistens er den spesielt godt 
egnet til litt større porøse flater.

Casco Express Gel er et meget effektivt 
hurtiglim for punktliming for små gjenstander 
av metall, stein, porselen, keramikk, gummi, 
hard plast, tre, kork, lær, m.m.

Strong Epoxy Professional

2-komponent epoksybasert lim med 
lang åpentid. Fyllende lim som tåler tung 
belastning og er motstandsdyktig mot vann, 
husholdningskjemikalier og ulike løsemidler. 
Imidlertid skal det ikke brukes ved konstant 
vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp til  
ca. +70 °C. 

Strong Epoxy Professional er egnet for liming 
av metall, plast, porselen, betong, glass, 
steinmaterialer, edelstener, m.m. 

+60

-20

2-komponent epoksybasert og hurtig-
herdende lim. Et fyllende lim som tåler tung 
belastning og er motstandsdyktig mot vann, 
husholdningskjemikalier og ulike løsemidler. 
Imidlertid skal det ikke brukes ved konstant 
vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp til ca.  
+70 °C, er svak gul og kan overmales.

Limer mange typer materialer som bl.a. 
metall, plast, keramikk, porselen, betong, 
glass, steinmaterialer, tre, skinn, m.m. 

6min
+100

-40

Strong Epoxy Super Quick

2-komponent epoksybasert og ekstra 
hurtigherdende lim. Et fyllende lim som tåler 
tung belastning og er motstandsdyktig 
mot vann, husholdningskjemikalier og ulike 
løsemidler. Imidlertid skal det ikke brukes ved 
konstant vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp 
til ca. +70 °C, er svak gul og kan overmales.

Ideell for rask, sterk og usynlig reparasjon av 
keramikk, porselen, glass, skinn, tre, stein, 
metall og keramikk.

90s
+100

-40
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Klær og sko

Lim kan benyttes når du ønsker å reparere rifter 
og hull i klær og sko, legge opp bukser eller lime på 
navnelapper på barnas klær. Materialet du skal lime 
og om det må tåle vask med høy temperatur, avgjør 
hvilket lim du burde bruke. Les mer om de ulike 
limene som kan benyttes på klær og sko. 

Universal AquaKontaktlim

Universal KraftRubberFix

Textillim

Løsemiddelbasert kontaktlim med god 
vannbestandighet. 

Limer tre, papp, lær, plast, glass, fajanse, 
keramikk, porselen, gummi, grovere tekstiler, 
sko, skumplast (ikke styropor), metall, m.m. 

Transparent reparasjonsmasse for reparasjon, 
vanntetting og en rekke andre formål. 

Ideell for liming, fylling, sparkling og forsegling 
av gummi, lær, tekstil, neopren og ulike 
syntetiske stoffer (som Hypalon®), tre, metall 
og keramikk.

Vannbestandig lim (tåler vask opp til 60 °C).

Egnet til grove tekstiler, som f.eks. jeans, 
arbeidsklær, telt, etc. Passer også til bomull, 
ull, lin, polyester, akryl/ull, polyester/bomull, 
lær, m.m.

Vannbasert lim for hjem- og hobbyliming.

Beregnet for tre, papp, tekstil, lær, kork, mm. 
Limer også foranstående materialer mot 
glass, keramikk, metall og plast.

PU kontaktlim med svært god vedheft til de 
fleste materialer. 

Spesielt beregnet til liming av presenninger, 
PVC-belegg til gulv og vegg, gulvlister og 
gummi trappeneser. Et allsidig lim for tre, 
porselen, glass, keramikk, lær, metall, plast, 
papir, etc. God bestandighet mot olje, bensin, 
vann og husholdningskjemikalier.

Ved rifter teiper du fast en bit tynn plast på innsiden av 
tøyet. Legg tøyet vannrett, så renner ikke limet. Textilllim 
og RubberFix egner seg bare for kraftige tekstiler. Bruk 
hobbylim hvis du skal reparere tynne stoffer. Textilllim og 
RubberFix tåler vask i opptil 60 ˚C, mens hobbylimet tåler 
lettere håndvask.

Tips!
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Gummi og neopren

Ønsker du å reparere sko, gummistøvler, regntøy 
eller diverse campingutstyr kan lim være redningen. 
Rifter og hull kan enkelt lappes og limes, slik at 
utstyret kan bli brukt i mange år fremover. Under 
kan du lese mer om lim som kan brukes på gummi 
og neopren. 

RubberFix

Kontaktlim

Universal Kraft

Løsemiddelbasert kontaktlim med god 
vannbestandighet. 

Limer tre, papp, lær, plast, glass, fajanse, 
keramikk, porselen, gummi, grovere tekstiler, 
skumplast (ikke styropor), metall, m.m. 

PU kontaktlim med svært god vedheft til de 
fleste materialer. 

Spesielt beregnet til liming av presenninger, 
PVC-belegg til gulv og vegg, gulvlister og 
gummi trappeneser. Et allsidig lim for tre, 
porselen, glass, keramikk, lær, metall, plast, 
papir, etc. God bestandighet mot olje, bensin, 
vann og husholdningskjemikalier.

Transparent reparasjonsmasse for reparasjon, 
vanntetting og en rekke andre formål. 

Ideell for liming, fylling, sparkling og forsegling 
av gummi, lær, tekstil, neopren og ulike 
syntetiske stoffer (som Hypalon®), tre, metall 
og keramikk.

Reparasjon av spasersko, støvler, sandaler og treningssko 
gjøres enklest med RubberFix. Sørg for at skoen er ren og 
tørr før liming. Legg materialet vannrett fordi RubberFix flyter 
litt utover. La limet herde i minst to dager før skoen brukes 
igjen.

Tips!
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Hobby

Lim kan brukes i diverse hobbyarbeid når du lager 
eller monterer småting. Smeltelim er meget godt 
egnet når delene ikke passer så godt sammen, for 
limet er fyllende og fyller dermed ut ujevnhetene. 
Under kan du lese mer om ulike lim som kan brukes 
til hobbyarbeid.

Universal Kraft

HotMelt Sticks Express Lim

Hobbylim

Casco Hobbylim er et universallim til 
husholdningsbruk. Gir en transparent og 
fleksibel limfuge. 

Casco Hobbylim er et vannbasert formingslim 
for papir, skinn, tre, metall, porselen, m.m. 

PU kontaktlim med svært god vedheft til de 
fleste materialer. 

Spesielt beregnet til liming av presenninger, 
PVC-belegg til gulv og vegg, gulvlister og 
gummi trappeneser. Et allsidig lim for tre, 
porselen, glass, keramikk, lær, metall, plast, 
papir, etc. God bestandighet mot olje, bensin, 
vann og husholdningskjemikalier.

Et cyanakrylatisk lim for både porøse og ikke 
porøse materialer.

Til liming av metall, smykker, stein, porselen, 
keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, etc.  
Gir svært sterk liming. 

+100

-30

Allsidig lim med god vedheft til mange 
overflater. Den har en høy viskositet, noe 
som gjør den egnet for porøse materialer, for 
eksempel stoff og skum. 

Brukes sammen med limpistolen  
Casco HotMelt Gun (se side 26).
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Papir

Casco limene har mange favoritter som kan 
brukes når du jobber med scrapbook, fotokollasjer, 
malerier, bursdagskort og mye mer. Les mer om de 
ulike papirlimene og hvilket som passer best til din 
oppgave. 

RX OriginalSkolelim

Heftmasse/SkoletyggisLimstift

Lim som kan brukes igjen og igjen (klebrig 
masse).

Til feste av kort og plakater på tette underlag. 
Kan også brukes til å ”sikre” løse gjenstander. 
Ofte et godt alternativ til både tape og 
tegnestifter.

RX Aqua

Vannbasert lim for porøse materialer.

Egnet til å lime papir, tre og tekstil. Spesielt 
godt egnet for små barn som skal lime på 
egenhånd. Lett å vaske av.

Limstift for liming av papp, papir og foto i en 
hendig automatpakning. 

Limflekker fjernes med vann.

RX Original pakken har en innebygget 
limspreder som gjør det enklere å påføre limet 
i rett mengde. 

Løsemiddelbasert og beregnet for liming av 
papir, papp, tre og lær.

Papirlim i praktisk plastflaske med innebygget 
limspreder som gjør det enklere å påføre 
limet i rett mengde. Transparent, fargeløs og 
luktfritt lim.

Egnet til liming av papir, papp og foto. 
Skrukker ikke papiret.
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Tre

Hvis du har slått av et hjørne på bordet, har løse 
stolben eller andre tre-reparasjoner kan dette 
effektivt limes med trelim. Hvis treverket trenger å 
fylles ut, kan du blande treflis i limet og sparkle med 
blandingen. Les mer om de ulike trelimene under og 
finn hvilket som egner seg til din jobb.

Strong Epoxy Super QuickCascol Indoor

Cascol Polyurethane Cascol Woodfiller

Hurtigherdende trelim med kort presstid. 

Egnet til liming av tre innendørs, også harde 
og vanskelige tresorter.

Vannbasert plastisk kitt (formtre) for fylling og 
reparasjoner av sprekker og hull i tre. 

Brukes ofte på tregulv. Kan slipes, lakkes, 
males og beises.

En-komponent løsemiddelfritt lim som herder 
ved hjelp av luftfuktighet. 

Egnet for liming av tre mot metall, plast, 
gummi, etc. Limer også tre mot tre. Godt 
presstrykk er en absolutt forutsetning for et 
bra resultat. 

Strong Epoxy Rapid

2-komponent epoksybasert og hurtig-
herdende lim. Et fyllende lim som tåler tung 
belastning og er motstandsdyktig mot vann, 
husholdningskjemikalier og ulike løsemidler. 
Imidlertid skal det ikke brukes ved konstant 
vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp til ca.  
+70 °C, er svak gul og kan overmales.

Limer mange typer materialer som bl.a. metall, 
plast, keramikk, porselen, betong, glass, 
steinmaterialer, tre, skinn, m.m. 

6min
+100

-40

2-komponent epoksybasert og ekstra 
hurtigherdende lim. Et fyllende lim som tåler 
tung belastning og er motstandsdyktig 
mot vann, husholdningskjemikalier og ulike 
løsemidler. Imidlertid skal det ikke brukes ved 
konstant vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp 
til ca. +70 °C, er svak gul og kan overmales.

Ideell for rask, sterk og usynlig reparasjon av 
keramikk, porselen, glass, skinn, tre, stein, 
metall og keramikk.

90s
+100

-40

FURU EIK TEAK

Treverket burde først slipes der det skal limes. Noen treslag 
har en litt fet overflate, for eksempel teak, så tørk over med 
litt metanol før limeoperasjonen. 

Tips!
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Utendørs

Det finnes mange ulike lim spesielt egnet 
til utendørs liming. Oppgaver kan være 
hageutsmykning, fuglebad, blomsterkrukker 
og beslag og detaljer i hardt materiale, som for 
eksempel granitt og andre steinslag, betong og 
metall. Les mer om de ulike utendørslimene under.  

SuperFixStrong Epoxy Professional

Fix-ItStrong Epoxy Rapid

Strong Epoxy Metal

2-komponent epoksybasert lim med 
lang åpentid. Fyllende lim som tåler tung 
belastning og er motstandsdyktig mot vann, 
husholdningskjemikalier og ulike løsemidler. 
Imidlertid skal det ikke brukes ved konstant 
vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp til  
ca. +70 °C. 

Strong Epoxy Professional er egnet for liming 
av metall, plast, porselen, betong, glass, 
steinmaterialer, edelstener, m.m. 

+60

-20

2-komponent epoksybasert og hurtig-
herdende lim. Et fyllende lim som tåler tung 
belastning og er motstandsdyktig mot vann, 
husholdningskjemikalier og ulike løsemidler. 
Imidlertid skal det ikke brukes ved konstant 
vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp til ca.  
+70 °C, er svak gul og kan overmales.

Limer mange typer materialer som bl.a. 
metall, plast, keramikk, porselen, betong, 
glass, steinmaterialer, tre, skinn, m.m. 

6min
+100

-40

Løsemiddelbasert monteringslim til våte og 
kalde flater innen- og utendørs ned til -15 °C.

God vedheft til de fleste materialer. 

Også tilgjengelig i 300 ml patron.

+100

-40

Sterkt, elastisk og tettende monteringslim. 
Kan brukes inne og ute. Svært god kjemikalie- 
og vannbestandighet.

Perfekt til montering av ulike typer 
bygningsplater, fliser, stein, knagger, 
såpekopper, lister, postkasse, m.m.

Også tilgjengelig i 300 ml patron.

WHITE

Gjenstander av granitt og andre steinslag og betong skal 
være tørre før de limes, og må som regel også skrubbes 
slik at du fjerner stoffer på overflaten som ellers vil hindre 
festet.

Tips!

Ekstremt sterkt 2-komponent epoxybasert 
lim. Svært godt hugg og god limstyrke og 
trykkfasthet. Gråfarget.

Ideelt for reparasjon av slitesterke deler/
metaller som må tåle ekstreme forhold 
(krefter, vibrasjoner, sjøvann), deler til bil, 
motorsykkel, sykkel, moped, metaller, betong, 
steinmaterialer, plast og tre m.m. Limet kan 
brukes til å reparere drill, skrue, fil, høvel osv. 
Kan overmales.

+60

-40
GREY
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Plast

Lim kan benyttes til å reparere telefoner, kameraer, 
fjernkontroller eller andre plastgjenstander. Les mer 
om de ulike limtypene som kan benyttes på små 
flater av plast under. 

Velg mellom små tuber, gele eller lynlim med pensel 
for enklere påføring.

Aqua TettExpress Lim Tubes

Strong Epoxy MetalExpress Lim med pensel

Express Gel

Et cyanoakrylat lim for både porøse og ikke 
porøse materiale.

Spesielt egnet for små objekter av metall, 
stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, 
tre, kork, lær osv.

30s
+100

-30

Et cyanakrylatisk lim for både porøse og ikke 
porøse materialer.

Til liming av hard plast, metall, smykker, stein, 
porselen, keramikk, gummi, lær, kork, etc. 

Gir svært sterk liming ved å lime elementer 
mot hverandre med et tynt lag ved bruk av 
pensel.

+100

-30

Casco Express Gel er et cyanakrylatisk lim. 
P.g.a. sin konsistens er den spesielt godt 
egnet til litt større porøse flater.

Casco Express Gel er også et meget effektivt 
hurtiglim for punktliming av små gjenstander 
av metall, stein, porselen, keramikk, gummi, 
hard plast, tre, kork, lær, mm.

Hurtigtørkende elastisk tettemasse for 
våtrom. Overmalbar etter 30 minutter.

Vanntett forsegling av PVC veggbelegg 
ved avslutning mot gulvbelegg samt rundt 
rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter 
i våtrom.

Ekstremt sterkt 2-komponent epoxybasert 
lim. Svært godt hugg og god limstyrke og 
trykkfasthet. Gråfarget.

Ideelt for reparasjon av slitesterke deler/
metaller som må tåle ekstreme forhold 
(krefter, vibrasjoner, sjøvann), deler til bil, 
motorsykkel, sykkel, moped, metaller, betong, 
steinmaterialer, plast og tre m.m. Limet kan 
brukes til å reparere drill, skrue, fil, høvel osv. 
Kan overmales.

+60

-40
GREY
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Metall

Produkter laget av tre og metall som for eksempel 
skaft på feiekoster, snøskuffer, spader, river, 
stekepanner, kasseroller, sakser, kjøkkenredskaper, 
skrutrekkere m.m. kan limes hvis ødelagt. 

Metall mot metall kan også limes, for eksempel sink, 
messing, galvanisert stål, rustfritt stål og lignende. 
Se oversikten under for hvilket lim du burde velge til 
din oppgave. 

Strong Epoxy Metal

Universal Kraft

Strong Epoxy Rapid

Ekstremt sterkt 2-komponent epoxybasert 
lim. Svært godt hugg og god limstyrke og 
trykkfasthet. Gråfarget.

Ideelt for reparasjon av slitesterke deler/
metaller som må tåle ekstreme forhold 
(krefter, vibrasjoner, sjøvann), deler til bil, 
motorsykkel, sykkel, moped, metaller, betong, 
steinmaterialer, plast og tre m.m. Limet kan 
brukes til å reparere drill, skrue, fil, høvel osv. 
Kan overmales.

PU kontaktlim med svært god vedheft til de 
fleste materialer. 

Spesielt beregnet til liming av presenninger, 
PVC-belegg til gulv og vegg, gulvlister og 
gummi trappeneser. Et allsidig lim for tre, 
porselen, glass, keramikk, lær, metall, plast, 
papir, etc. God bestandighet mot olje, bensin, 
vann og husholdningskjemikalier.

+60

-40
GREY

2-komponent epoksybasert og hurtig-
herdende lim. Et fyllende lim som tåler tung 
belastning og er motstandsdyktig mot vann, 
husholdningskjemikalier og ulike løsemidler. 
Imidlertid skal det ikke brukes ved konstant 
vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp til ca.  
+70 °C, er svak gul og kan overmales.

Limer mange typer materialer som bl.a. 
metall, plast, keramikk, porselen, betong, 
glass, steinmaterialer, tre, skinn, m.m. 

XXs
+100

-40

Strong Epoxy Super Quick

2-komponent epoksybasert og ekstra 
hurtigherdende lim. Et fyllende lim som tåler 
tung belastning og er motstandsdyktig 
mot vann, husholdningskjemikalier og ulike 
løsemidler. Imidlertid skal det ikke brukes ved 
konstant vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp 
til ca. +70 °C, er svak gul og kan overmales.

Ideell for rask, sterk og usynlig reparasjon av 
keramikk, porselen, glass, skinn, tre, stein, 
metall og keramikk.

90s
+100

-40

Strong Epoxy Professional

2-komponent epoksybasert lim med 
lang åpentid. Fyllende lim som tåler tung 
belastning og er motstandsdyktig mot vann, 
husholdningskjemikalier og ulike løsemidler. 
Imidlertid skal det ikke brukes ved konstant 
vannpåvirkning. Limskjøten tåler opp til  
ca. +70 °C. 

Strong Epoxy Professional er egnet for liming 
av metall, plast, porselen, betong, glass, 
steinmaterialer, edelstener, m.m. 

+60

-20
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Fuge- og tettemasser

Tetningsforsegling mot luft/trekk, lyd, varme/kulde, 
fukt/vann og skitt. Alle våre fuge- og tettemidler er 
enkle å bruke. Vi har både transparente og fargede. 
Les mer om de ulike produktene under.

Marin&TeknikSilikon 

ClearSealSilikon 300 °C

SuperFix

Muggresistent sililkon som i hovedsak er 
beregnet til bruk i baderom, kjøkken og andre 
steder med høy fuktighet.

Anbefales spesielt for tetting av fliser og PVC-
skjøter, f.eks. mellom vegg og gulv, i hjørner 
og også rundt badekar og vask. 

ANTI-
MUGG 

BEHANDLET

Syreherdende, elastisk varmebestandig 
silikon for liming/tetting av områder hvor 
fugen blir utsatt for høy temperater. For 
eksempel glass i stekeovnsdører.

Egnet til pakningsfuger i automatiske 
installasjoner. Denne formen for fuging er bl.a. 
utbredt i industrielle påføringer i motorer, fly 
og skipsbyggingsindustrien. Kan brukes som 
elastisk, trykkbestandig og vibrasjonssikker 
pakning.

300° BLACK

Sterkt, elastisk og tettende monteringslim. 
Kan brukes inne, ute og under vann. Svært 
god kjemikalie- og vannbestandighet.

Perfekt til montering av ulike typer 
bygningsplater, fliser, stein, krukker eller 
postkasse, m.m. 

Også tilgjengelig i 300 ml patron.

Fuging, tetting og liming av krevende 
oppgaver. Den har egenskaper som gjør 
den til et meget bra allround fuge, tette- og 
limprodukt. For innen- og utendørs bruk.

Marin & Teknik er svært anvendelig, og 
kan brukes til mange oppgaver i bil, båt, 
campingvogn og hus.

Også tilgjengelig i 300 ml patron.

WHITE BLACK

WHITE BLACK LIGHT 
GREY

TRANS-
PARENT

Krystallklar lim- og tettemasse. Et riktig valg 
hvis du ikke finner riktig farge på fugen.

Svært mange bruksområder. Utendørs 
kun som lim. Brukes til krevende lim- og 
fugeoppgaver i bilen, båten, huset m.m.

Også tilgjengelig i 300 ml patron.

+90

-40

WHITE
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Smeltelim

Smeltelim er veldig enkel i bruk og gir god vedheft 
til mange overflater. Den har en høy viskositet, 
noe som gjør den egnet for porøse materialer, for 
eksempel stoff og skum. 

Brukes sammen med limpistol Casco HotMelt Gun.

Limpistol med 10 watts 
effekt for husholdningsbruk.

Limpistol med 40 watts 
effekt for husholdnings- 
og hobbybruk.

HotMelt Gun SL 10 

HotMelt Gun SL 40

HotMelt sticks - smeltelimstaver

Allsidig smeltelim med god vedheft til mange 
overflater. Den har en høy viskositet, noe 
som gjør den egnet for porøse materialer, for 
eksempel stoff og skum.

Brukes sammen med limpistol Casco HotMelt 
Gun.

20 stk. smeltelimstaver, 12x200 mm.

26 27



Glass Hard plast Kork
Keramikk/ 
porselen

Myk plast Tre Gummi Grove tekstiler Tynne stoffer Lær Metall
Stein/ 
Betong

Papir/Papp
Foto/Papir
Bilder

Malte 
overflater

Glass
Express Glas
Glassilikon
Strong Epoxy

Strong Epoxy
SuperFix
Express Glas

Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Strong Epoxy
Universal Kraft
SuperFix

Strong Epoxy
RubberFix
Universal Kraft

Strong Epoxy
Universal Kraft
SuperFix

Universal Kraft 
Strong Epoxy
RubberFix

Textillim
Universal Kraft
RubberFix

Universal Aqua
Kontaktilim
Universal Kraft
Strong Epoxy

Express Glas
Strong Epoxy
Universal Kraft

Strong Epoxy
Universal Aqua
Fix-It

Universal Aqua
Skolelim
RX Original

RX Original
RX Aqua

Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Hard plast
Strong Epoxy
SuperFix
Express Glas

Strong Epoxy
Express Lim

Fix-It
Universal Kraft
SuperFix

Strong Epoxy
Express Gel
SuperFix

Strong Epoxy
RubberFix
Universal Kraft

Strong Epoxy
Cascol Polyure-
thane
SuperFix

RubberFix
Express Lim
Universal Kraft

Universal Kraft
Kontaktlim
Strong Epoxy

Universal Aqua
Hobbylim

Universal Kraft
Kontaktlim
Universal Aqua

Strong Epoxy
Express Lim
SuperFix

Strong Epoxy
Express Gel
Fix-It

Universal Aqua
RX Original

RX Original
RX Aqua

Strong Epoxy
Express Lim
SuperFix

Kork
Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Fix-It
Universal Kraft
SuperFix

Universal Aqua
Kontaktlim
Hobbylim

Universal Kraft
Express Gel
Strong Epoxy

Hobbylim
Universal Aqua
RubberFix

Cascol Indoor
Universal Aqua
Hobbylim

RubberFix
Express Lim
Kontaktlim

Textillim
Universal Kraft
Hobbylim

Universal Aqua
Hobbylim
Limstift

Hobbylim
Universal Kraft
RX Original

Fix-It
Kontaktilim
SuperFix

Fix-It
SuperFix
Universal Kraft

Universal Aqua
Skollim
RX Original

RX Original
RX Aqua

Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Keramikk/ 
porselen

Strong Epoxy
Universal Kraft
SuperFix

Strong Epoxy
ExpressGel
SuperFix

Universal Kraft
Express Gel
Strong Epoxy

Strong Epoxy
Express Lim
Universal Kraft

Universal Kraft
Strong Epoxy
RubberFix

Express Gel
Strong Epoxy
SuperFix

RubberFix
Universal Kraft
Strong Epoxy

Universal Kraft
Kontaktlim
Textillim

Universal Aqua
Hobbylim
Skollim

Universal Kraft
Express Gel
Universal Aqua

Strong Epoxy
Express Gel
SuperFix

Fix-It
SuperFix
Kontaktlim

Universal Kraft
Skolelim
HotMelt Sticks

RX Original
Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Myk plast
Strong Epoxy
RubberFix
Universal Kraft

Strong Epoxy
RubberFix
Universal Kraft

Hobbylim
Universal Aqua
RubberFix

Universal Kraft
Strong Epoxy
RubberFix

RubberFix
Universal Kraft

Universal Kraft
Kontaktlim

RubberFix
Universal Kraft
Kontaktlim

Kraft Universal
RubberFix

Universal Aqua
Hobbylim

Universal Kraft
Kontaktlim
Universal Aqua

Strong Epoxy
Express Lim

Universal Kraft
Fix-It

Universal Kraft
Universal Aqua
HotMelt Sticks

RX Aqua
Universal Aqua
Universal Kraft

Tre
Strong Epoxy
Universal Kraft
SuperFix

Strong Epoxy
Cascol Polyur-
tehane
SuperFix

Cascol Indoor
Universal Aqua
Hobbylim

Express Gel
Strong Epoxy
SuperFix

Universal Kraft
Kontaktlim

Cascol Indoor
Cascol Polyure-
thane
Strong Epoxy

RubberFix
Kontaktlim
Express Lim

Textillim
Universal Aqua
Kontaktlim

Universal Aqua
Hobbylim

Universal Aqua
Hobbylim
Skolelim

Strong Epoxy
SuperFix
Cascol PU

Fix-It
Strong Epoxy
SuperFix

Universal Aqua
Skolelim
RX Original

RX Original
RX Aqua

SuperFix
Cascol Polyure-
thane
Strong Epoxy

Gummi
Universal Kraft
Strong Epoxy
RubberFix

RubberFix
Express Lim
Universal Kraft

RubberFix
Express Lim
Kontaktlim

RubberFix
Universal Kraft
Strong Epoxy

RubberFix
Universal Kraft
Kontaktlim

RubberFix
Strong Epoxy
Express Lim

RubberFix
Kontaktilim
Strong Epoxy

RubberFix
Kontaktlim

Universal Aqua
Hobbylim

Kontaktlim
RubberFix
Universal Kraft

Express Lim
Kontaktlim
Fix-It

RubberFix
Kontaktlim
Strong Epoxy

Universal Kraft
Strong Epoxy
RubberFix

Grove 
tekstiler

Textillim
Universal Kraft
RubberFix

Universal Kraft
Kontaktlim
Strong Epoxy

Textillim
Universal Kraft
Hobbylim

Universal Kraft
Kontaktlim
Textillim

Kraft Universal
RubberFix

Textillim
Universal Aqua
Kontaktlim

RubberFix
Kontaktlim

Textillim
Universal Aqua
RubberFix

Universal Aqua
Textillim
Universal Aqua
Kontaktlim

Kontaktlim
Universal Aqua

Kontaktlim
Universal Aqua

Hobbylim
Textillim

RX Original
RX Aqua

Universal Aqua
Universal Kraft

Tynne 
stoffer

Universal Aqua
Universal Aqua
Hobbylim

Universal Aqua
Hobbylim
Limstift

Universal Aqua
Hobbylim
Skolelim

Universal
Aqua
Hobbylim

Universal Aqua
Hobbylim

Universal Aqua
Hobbylim

Universal Aqua
Universal Aqua
Hobbylim

Universal Aqua
Hobbylim

Universal Aqua Universal Aqua
Universal Aqua
Hobbylim
Skolelim

RX Original
RX Aqua

Universal Aqua

Lær
Kontaktilim
Universal Kraft
Strong Epoxy

Universal Kraft
Kontaktlim
Universal Aqua

Hobbylim
Universal Kraft
RX Original

Universal Kraft
Express Gel
Universal Aqua

Universal Kraft
Kontaktlim
Universal Aqua

Universal Aqua
Hobbylim
Skollim

Kontaktlim
RubberFix
Universal Kraft

Textillim
Universal Aqua
Kontaktlim

Universal Aqua
Hobbylim

Kontaktlim
RubberFix
Universal Kraft

Kontaktlim
Universal Kraft
Universal Aqua

Kontaktlim
Fix-It
SuperFix

Universal Aqua
Hobbylim
Skolelim

RX Original
Universal Aqua
Universal Kraft
Kontaktlim

Metall
Express Glas
Strong Epoxy
Universal Kraft

Strong Epoxy
Express Lim Tubes

SuperFix

Fix-It
Kontaktlim
SuperFix

Strong Epoxy
Express Gel
SuperFix

Strong Epoxy
Express Lim

Strong Epoxy
SuperFix
Cascol PU

Express Lim
Kontaktlim
Fix-It

Kontaktlim
Universal Aqua

Universal Aqua
Kontaktlim
Universal Kraft
Universal Aqua

Strong Epoxy
Express Lim

Strong Epoxy
SuperFix
Express Lim

Universal Kraft RX Original
Universal Kraft
Strong Epoxy
SuperFix

Stein/ 
Betong

Strong Epoxy
Universal Aqua
Fix-It

Strong Epoxy
Express Gel
Fix-It

Fix-It
SuperFix
Universal Kraft

Fix-It
SuperFix
Kontaktlim

Universal Kraft
Fix-It

Fix-It
Strong Epoxy
SuperFix

RubberFix
Kontaktlim
Strong Epoxy

Kontaktlim
Universal Aqua

Universal Aqua
Kontaktlim
Fix-It
SuperFix

Strong Epoxy
SuperFix
Express Lim

Fix-It
Strong Epoxy
SuperFix

Universal Kraft RX Original
Universal Kraft
Strong Epoxy
SuperFix

Papir/Papp
Universal Aqua
Skolelim
RX Original

Universal Aqua
RX Original

Universal Aqua
Skollim
RX Original

Universal Kraft
Skolelim
HotMelt Stick

Universal Kraft
Universal Aqua
HotMelt Stick

Universal Aqua
Skolelim
RX Original

Universal Kraft
Hobbylim
Textillim

Universal Aqua
Hobbylim
Skolelim

Universal Aqua
Hobbylim
Skolelim

Universal Kraft Universal Kraft
RX-lim
Skolelim
Hobbylim

RX Original
RX Aqua

Hobbylim
Universal Aqua

Foto/Papir
Bilder

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original RX Aqua
RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original RX Original
RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

RX Original
RX Aqua

Malte 
overflater

Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Strong Epoxy
Express Lim
SuperFix

Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Universal Aqua
Universal Kraft
SuperFix

Universal
Aqua
Universal Kraft

SuperFix
Cascol Polyure-
thane
Strong Epoxy

Strong Epoxy
RubberFix

Universal Aqua
Universal Kraft

Universal Aqua
Universal Aqua
Universal Kraft
Kontaktlim

Universal Kraft
Strong Epoxy
SuperFix

Universal Kraft
Strong Epoxy
SuperFix

Hobbylim
Universal Aqua

RX Original
RX Aqua

Strong Epoxy
Kontaktlim
Fix-It



Alt du trenger er Casco
Trenger du hjelp til å velge riktig Casco produkt? 

Casco produktvelger hjelper deg å velge riktig produkt til 

jobben, med kun noen få tastetrykk. Start med hva som er 

arbeidsoppgaven og materialene du jobber med, så vil veilederen 

gi deg alternativene.

Produktvelgeren fungerer både på mobil, pad og pc og du kan 

enkelt finne hvilket produkt du trenger til din arbeidsoppgave.

Besøk oss på www.casco.no

Sika Norge AS

2013 Skjetten, Norge

Tlf. 67 06 79 00

kundeservice@no.sika.com

www.casco.no
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