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Sika AG har hovedkontor i Schweiz og er en
global aktør indenfor byggekemiske produkter.
́ Repræsenteret i 101 lande
́ Mere end 20.000 ansatte over hele verdenen
I 2013 opkøbte Sika forretningsenheden ’Building
Adhesives’ og i dag varetages varemærkerne Casco,
Casco Floor Expert og SCHÖNOX dermed af Sika
Danmark A/S.
Læs mere om vores sortiment på www.casco.dk
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Sika & Casco

Lim og fuge
Vi får det til at fungere

Monteringslim
Med Cascos monteringslime kan du lime nærmest alt.
Vores lime hjælper dig med at gøre det hurtigt, let
og bæredygtigt. Der er mange forskellige typer monteringslime - i Cascos sortiment har vi tre varianter:
SMP-baseret, vandbaseret og
opløsningsmiddelbaseret.

XtremFix+

IN &
OUTDOOR

Fix-It

Ekstrem stærk, fugthærdende, 1-komponent
monteringslim. Hæfter på stort set alle
byggematerialer. Har et stærkt umiddelbart hug
og har ikke brug for at blive uderstøttet. Kan
anvendes ude og inde, og hærder også under
vand. Holder op til 5000 kg/m2 efter hærdning.

Plastisk monteringslim til limning af aluminium,
rustfrit stål, laminat, glas, kakler og kork. Hæfter
mod underlag af spånplade, gipsplade, træ,
krydsfinér, puds og beton. Perfekt til kolde og
fugtige flader - kan anvendes ned til -15 °C.
Indeholder opløsningsmidler.

Justeringstid: Ca. 1 min.
Skindtid: Ca. 15 min.
Emballage: 290 ml

Skindtid: Ca. 10 min.
Emballage: 300 ml

SuperFix+

IN &
OUTDOOR

Super stærk, fugthærdende, 1-komponent
monteringslim. Hæfter på stort set alle materialer
fx glas, metal, sten, træ og flamingo. Limen
anvendes til montering af fx akustiklofter,
trappeforkanter, paneler mv. Kan anvendes ude
og inde, og hærder også under vand. Holder op til
5000 kg/m2 efter hærdning.
Justeringstid: Ca. 20 min.
Skindtid: Ca. 20 min.
Emballage: 300 ml

Fix-In
Vandbaseret monteringslim med utroligt
godt vådsug. Anvendes til limning indendørs,
hvor ét af underlagene skal være sugende
fx paneler, dørtrin, gips- og spånplader m.m.
mod beton, cementlag, pudslag, træ m.m.
Skindtid: 5-10 min. ved +20 °C
Emballage: 300 ml

Guide til monteringslime

Anvendelse

XtremFix+

SuperFix+

Fix-In

Fix-It

l Hurtigt hug
l Udendørs
l Indendørs

l Stærk lim
l Udendørs
l Indendørs

l Vandbaseret lim
l Indendørs

l Plastisk lim
l Udendørs
l Indendørs

Materiale
Aluminum, rustfri stål, plademetal,
beton, letvægtsbeton og gips
Polystyren
Fugtige overflader
Gipsplader, krydsfiner, træplade, MDFplade og træplader
Glas
Glassten
Keramik og marmor
Malede overflader
Spejle
Træ
Havesten, tagsten, sten

Anvendelse

OBS!

Badeværelsesskab på flisebelagt
væg (OBS! Ikke på plastmåtte)

XtremFix+ holder op til
200 kg/m2 med det samme, men
både SuperFix+ og XtremFix+ har
en endelig styrke på 5000 kg/m2
efter hærdning.

Postkasse
Gulv, væglister, dørforing, loft, lydisoleringsplader, lofts- og tagplade
Kroge og hylder

- spørgsmålet er så, om du har
brug for et stærkt og hurtigt hug
med XtremFix+, eller om du har
brug for længere justeringstid
med SuperFix+, som dermed
kræver at emnet understøttes.

Montering af vask i bordplader af
træ, corian, granit mv.
Tunge tagsten
Træ omkring vinduer og døre
Vægpaneler, brusepaneler, laminatplader

= Udendørs og indendørs

= Indendørs

Kontaktlim

Fugeskum

Kontaktlim er især velegnet til større flader og giver
en stærk samling. Med kontaktlim opnås styrken ved
kontakten mellem to flader, hvor kontaktlim er påført.
Kontaktlim binder på de fleste materialer.

Fugeskum er et smart, energibesparende produkt, der
anvendes som isolering mellem vindue, væg, dørkarm
og ved udfyldning af mindre hulrum og sprækker i
væggen, hvor der er behov for isolering. Kan også
anvendes som et praktisk alternativ, hvis der er mindre
områder, hvor det er vanskeligt at komme til.

Kontaktlim S9 Super

Hobbyskum

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim, der
anvendes til limning af plastlaminat, gummi,
PVC, gulv- og vægmaterialer, PVC-fodlister,
trappeforkanter og kantlister. Limer desuden
træ, kork og finér samt møbel- og spånplader.

1-komponent polyuretanskum, der anvendes til
isolering og tætning rundt omkring døre og
vinduer, rørgennemføringer samt til udfyldning
af huller. God vedhæftning og M1 certificeret.

Åbentid: Ca. 40 min.
Ventetid: Ca. 10-20 min.
Emballage: 300 ml

Hærdetid: Overfladetør efter ca. 20 min. Kan

bearbejdes efter ca. 3 timer
Emballage: 500 ml

Kontaktlim Fortynder

Fugeskum Håndværk

Fortynder der anvendes til fortynding af
Kontaktlim S9 Super, til rengøring af værktøj
samt fjernelse af limrester.

1-komponent polyuretanskum, der anvendes til
isolering og tætning rundt omkring døre og vinduer,
rørgennemføringer samt til udfyldning af huller.
God vedhæftning.
Hærdetid: Overfladetør efter ca. 20 min. Kan

Farve: Klar
Emballage: 1 l

Limfjerner/LimTvätt
Rengøringsmiddel til at fjerne gamle limrester,
kontaktlim eller lignende.
Kan fortyndes med vand for en mindre aggresiv
opløsning.
Emballage: 1 l

bearbejdes efter ca. 3 timer
Emballage: 700 ml

SMP-baserede fugemasser
Fugemasser på SMP basis er meget elastiske, hvilket
betyder, at de kan genskabe sin egen form, trods at fugen har været strukket og presset mange gange. Disse
fugemasser kan anvendes både ude og inde, har god
vejr- og ældningsbestandighed og kan overmales med
de fleste typer malinger.

AquaSeal

MultiSeal

SMP-baseret vådrumsfuge med lang holdbarhed.
Til fugning i våde rum som baderum, bryggers,
køkken m.m. Kan anvendes ude og inde på
keramiske fliser, marmor og natursten, samt ved
udskiftning af gamle fuger. Indeholder fungicider
(anti-mug). Fugebevægelse 20%

SMP-baseret elastisk byggefuge, der kan
anvendes til fugning inde og ude omkring vinduer
og døre samt fugning omkring almindeligt
forekommende bygningselementer, hvor styrke,
elasticitet samt lang holdbarhed er påkrævet.
Fugebevægelse: 20%

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: 30-45 min.
Emballage: 300 ml

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: 45-90 min.
Emballage: 300 og 600 ml

FloorSeal

RoofSeal

SMP-baseret højelastisk gulvfugemasse, der
anvendes til bevægelsesfuger, ved rørgennemføringer, overgange mellem forskellige materialer,
dilatationsfuger samt til indendørs nådning.
Hæfter på de fleste rene og faste materialer som
træ, beton, keramiske fliser m.m. Fugebevægelse
25%

SMP-baseret tagfugemasse til alle limninger og
tætninger på taget. Anvendes til limning, tætning
og fugning af tagpap, tagplader og tegl samt
asfalt og bitumenholdige tagmaterialer, omkring
skorsten, taghætter, tagvinduer, inddækninger o.
lign. Fugebevægelse 20%

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: Ca. 45 min.
Emballage: 300 ml

Hærdetid: Ca. 2 mm/døgn ved +23 °C og 50% RF
Skindtid: 1-2 timer ved +23 °C og 50% RF
Emballage: 300 ml

ClearSeal

Marin & Teknik

SMP-baseret fugelim, der giver krystalklare,
stærke og holdbare limninger og tætninger.
Anvendes til krævende limninger og tætninger i
båden, bilen, campingvognen, huset m.m.
Fugelimen kan klare hård belastning
Fugebevægelse 20%

SMP-baseret fugelim der anvendes til krævende
limninger og tætninger i båden, bilen, campingvognen, huset m.m. Giver stærke og holdbare
limninger og tætninger både over og under
vand. Fugebevægelse 20%

Fugebredde: 5-25 mm
Skindtid: ca. 10 min.
Emballage: 290 ml

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: ca. 30 min.
Emballage: 300 ml

OBS!
Erstattes
af Casco
MultiTech
i 2020

Ovnkit

Guide til SMP-fuger
OBS!

Anvendelse
Fugning mellem byggeelementer
Bevægelsesfuge mellem vindues-/
dørkarme
Limning og tætning af forskellige
tagmaterialer
Forsegling omkring skorstenen udenfor
Tætning/limning i krævende miljøer
såsom campingvogn, bil m.m.
Forsegling af skruehuller på båden
Fugning af overgang mellem væg/loft
Bevægelsesfuger i gulve af beton,
træ osv.
Fugning af natursten og marmor
Rørgennemføringer i gulve og
vægge
Tætning i vådrum
Overmalbar fuge i vådrum

= Udendørs

= Indendørs

RoofSeal

MultiSeal

Marin&Teknik

FloorSeal

ClearSeal

AquaSeal

Marin&Teknik
erstattes
af Casco
MultiTech
i 2020

Heat 1500 °C
Ovnkit der tåler op til 1500 °C. Anvendes til fugning
og tætning af revner og mellemrum i fx ovne,
komfurer, pejse og skorstene. Limning af glasfiberpakninger i ovndøre samt reparation af udstødningsrør på biler og motorcykler. Hurtig gennemhærdning og krakelerer ikke efter hærdning.
Skindtid: 1-5 min.
Emballage: 300 ml

Acrylic Basic

Akrylfugemasser anvendes indendørs bl.a. til at
udfylde ujævnheder, revner og sprækker.
Fugemasserne har en god vedhæftning til mange
forskellige materialer og er desuden overmalbare.

Anvendelse

Malerfuge
Anvendes inden maling ved fx fodlister, indfatninger o.lign. Hæfter mod beton, puds, træ, mursten
gips, klinker, malede overflader m.m. God
vedhæftning, let bearbejdelig og hurtig
overmalingsklar
Fugebredde: Max 3 mm
Skindtid: 10 min.
Emballage: 200 og 300 ml

Building Acrylic
Halvelastisk universalfugemasse til indendørs
fugning omkring døre og vinduer og almindeligt
forekommende bygningskonstruktioner. Hæfter
mod de fleste tørre og rene byggematerialer. Let
bearbejdelig og kan anvendes som akustikfuge.
Fugebredde: 4-30 mm
Skindtid: Ca. 15 min.
Emballage: 300 ml

Acrylic Basic
Akryl-latexbaseret fugemasse, der anvendes
indendørs til fugning og tætning af revner og
sprækker. Hæfter mod de fleste byggematerialer som beton, puds, træ, mursten gips o.lign.
Gennemhærder og er let bearbejdelig.
Skindtid: ca. 25-30 min.
Emballage: 300 og 600 ml

Fugning af overgang mellem væg og
loft
Tætning af revner og huller i væg
og loft
Tætning af revner i trædøre m.m.

= Indendørs

Malerfuge

Guide til akrylfuger

Building
Acrylic

Akrylfugemasser

Silikonebaserede fugemasser
Vores silikonebaserede fugemasser er højelastiske, hvilket betyder at de kan genskabe sin egen
form, trods at fugen har været strukket og presset
mange gange. Disse fugemasser anvendes ofte
indendørs og har en fremragende vedhæftning til
de fleste materialer.
Sanitary Silicone

SealRemover

Antimugbehandlet vådrumssilikone der anvendes
til bevægelsesfuger i vådrum fx mellem fliser ved
gulv og væg, i hjørner samt ved vask, badekar
m.m. Kan anvendes til fuger både inde og ude.
(Ikke til marmor, natursten og akvarier).
Fugebevægelse 25%

Effektiv silikoneopløser, der anvendes til nedbrydning af hærdet silikone, når gamle fuger skal
skiftes ud eller fjernes. Har bedst effekt på tætte
underlag og bortskylles med vand. Fungerer i
begrænset omfang til andre elastiske fuger
eksempelvis til SMP-baserede produkter.

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: 10-35 min.
Emballage: 300 ml

Virketid: 1-4 timer
Emballage: 150 ml

Glaass
Silicone

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: Ca. 10 min.
Emballage: 300 ml

Anvendelse
Fugning mellem byggeelementer

Glass Silicone
1-komponent eddikesyre silikone til glaskonstruktioner. Anvendes til limning og tætning af
akvarier, silikonetætningslister, montering af
drivhuse, forsegling af glas og lignende. Kan
anvendes både horisontalt og vertikalt.
MTK-godkendt. Fugebevægelse 25 %

Limning af akvarier
Limning af silikonetætningslister
Forsegling af glas
Tætning omkring vask
Tætning rundt om vask hvor synlig
fuge ikke ønskes
Tætning af fastgørelser i vådrum

Fugebredde: 5-30 mm
Skindtid: ca. 15 min.
Emballage: 300 ml

= Indendørs

= Udendørs

Construction
Silicone

Guide til silikonefuger

Højelastisk silikonefuge der anvendes inde- og
udendørs til bevægelsesfuger mellem de fleste
bygningsmaterialer. Kan anvendes til både
horisontale og vertikale fuger imellem bygningsdele. God UV-bestandighed.
Fugebevægelse 25 %

Sanitary
Silicone

Construction Silicone

