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Gulvlim

CascoProff Extra LE
Et gulvlim med sluttbrukeren i høysetet! Godt egnet for liming av de fleste typer
vinylbelegg og tepper. CascoProff Extra LE er en videreutvikling av CascoProff
Extra, men med langt lavere emisjonsverdier. Produktet har både M1 og EC1
Plus godkjenning, og kan derfor også benyttes i BREEAM-NOR prosjekter.
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Gulvlim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494810

25654492

7311980100745

6x1l

216 x 1 l

490973

25654484

7311980102015

1x5l

100 x 5 l

502896

50637035

7311980142059

1 x 10 l

44 x 10 l

502892

50637485

7311980142103

1 x 10 l

44 x 10 l

502893

50637054

7311980142097

1x5l

90 x 5 l

557845

55331477

7612895454146

1 x 10 l

44 x 10 l

547244

53109817

7612895409917

1x5l

90 x 5 l

531629

51940102

7612895356884

1 x 10 l

44 x 10 l

502895

50637046

7311980142066

1 x 10 l

44 x 10 l

502871

50637073

7311980142134

1 x 10 l

44 x 10 l

537732

52869017

7612895383552

1 x 10 l

44 x 10 l

502879

50637092

7311980142189

1 x 10 l

44 x 10 l

CascoFlex
For liming av de fleste gulvbelegg og tepper, samt
veggvinyl med en tykkelse over 0,5 mm. Kan brukes
både til våt- og heftliming. Forbruk: 3 - 6 m² per liter.
M1- og EC1 Plus-godkjent.
CascoProff
Gulvlim egnet for liming av de fleste typer vinylbelegg, både homogen og heterogen vare, samt
enkelte typer linoleumsbelegg og tepper. Polyolefinbelegg med behandlet bakside. M1- og EC1 Plusgodkjent. Forbruk: 3-6 m² per liter.
CascoProff Extra
Gulvlim, egnet til liming av de fleste typer PVC-, LVTog tepper Polyolefinbelegg med behandlet bakside
og gummibelegg opptil 4 mm tykkelse. Forbruk: 3-6
m² per liter.
CascoProff Extra LE
Gulvlim, godt egnet for liming av de fleste typer
av vinyl, LVT og tepper. Gir lave emisjonsverdier og
gode arbeidsforhold. M1 og EC1 Plus sertifisert.
Forbruk: 3-6 m² per liter.
CascoProff HighTack
Gulvlim med lang monteringstid og et aggressivt
hugg. Egnet til liming av de fleste typer PVC-belegg,
også på tette underlag. Limet er spesielt utviklet for
hulkilmontering og kan reaktiveres med varme. Til
vinylfliser og- staver anbefaler vi CascoProff Extra
eller CascoProff Universal. M1-godkjent. Forbruk: 3-6
m² per liter.
CascoProff GP
Miljøgodkjent, universalt gulv- og vegglim med bredt
bruksområde og godt hugg. Egnet til liming både i
tørre og våte rom av de fleste typer vinylbelegg. Også
godkjent til veggvinyl tykkere enn 0,6 mm. Kan reaktiveres med varme. Til vinylfliser og- staver anbefaler
vi CascoProff Extra eller CascoProff Universal. M1- og
EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3-6 m² per liter.
CascoProff Universal
Spesialgulvlim til klor- og PVC-frie gulvbelegg, men
også meget godt egnet til liming av de fleste typer
tepper, vinyl- og linoleumbelegg, samt til gummigulvbelegg opptil 4 mm tykkelse. Innendørs bruk i
tørre og våte rom. M1- og EC1 Plus-godkjent.
Forbruk: 3-6 m² per liter.
Cascolin Plus
Spesielt utviklet for linoleumsbelegg, men også egnet
til liming av nålfilt, korkment og tepper. Emisjonsgodkjent, både M1 og EC1 PLUS. Forbruk: 3-4 m².
CascoProff Textile
Gulvlim til tepper med alle forskjellige baksider. Også
beregnet til nålefilt-, naturfiber-, kokos- og sisaltepper. Forbruk 2 - 5 m² per liter. EC1 Plus-godkjent.
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Gulvlim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

520560

51573442

7612895317632

1x3l

120 x 3 l

507513

50637160

7311980142257

1 x 7,05 kg

60 x 10 l

Spann

519232

51601234

7612895315058

1 x 10 l

33 x 10 l

Pølse

495980

44197538

7311980138052

2 x 4,2 l

96 x 2 x 4,2 l

502878

50637122

7311980142264

1 x 10 l

44 x 10 l

502877

50634201

7311980142295

1 x 10 l

44 x 10 l

508558

50757503

7311980142318

10 x 0,3 l

1400 x 0,3 l

513519

51010918

7311980142301

1x5l

90 x 5 l

502870

50636176

7311980142325

1 x 10 l

40 x 10 l

CascoProff TapeFix
Gulvlim som er utviklet for å forenkle et fremtidig
teppebytte. Enkelt å fjerne teppefliser, og erstatte
disse med nye, uten å legge på mer lim. Skal undergulvet bevares, må dette primes med DraLoss Primer
før påføring av Tapefix. Limet påføres tynt med glatt
rulle, og må tørke helt før teppe legges. M1- og EC1
Plus-godkjent. Forbruk: 5-20 m² per liter.
CascoThan 2K
Tokomponent polyuretan lim til gummifliser og
belegg som utsettes for store påkjenninger og
kjemikalier. Innen- og utendørs bruk. EC1 Plusgodkjent. Forbruk: 1-4 m² per liter.
Parkett Elastic Plus
Elastisk gulvlim for helliming av parkett til de fleste
underlaget, også for betonggulv med RF < 85 %.
Egnet for beh. og ubeh. parkett og heltregulv, stav-,
mosaikk-, lamellparkett og klossegulv. Reduserer
trinnlyden i rommmet, og gir et mer behagelig gulv å
gå på. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1-2 m² per liter.
CascoProff Conductive
Ledende lim for liming av ledende gulvbelegg, PVC,
linoleum, syntetisk gummi og tekstiler.
Forbruk 3 - 3,5 m² per l. EC1 Plus-godkjent.
CascoProff Solid
Spesialutviklet fuktbestandig gulvlim som tåler høy
alkalisk påvirkning. Egnet for de fleste typer vinyl og
tepper samt noe linoleum.
EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3-6m² per liter.
CascoPlomb
Fyllende forseglingsmasse spesielt beregnet for
overgangen mellom gulvbelegg og vegg når belegget
er lagt et stykke opp på veggen. Godt egnet der høy
hygienisk standard er påkrevd. Overmalbar. M1- og
EC1 Plus-godkjent.
Forbruk: 0,3 liter til ca. 50 meter.
DraLoss Primer
Miljøvennlig, ferdigblandet slipp-primer for enkel og
hurtig fremtidig utskiftning av gulvbelegg og
gjenvinning av gulvmaterialet. Reduserer avrivingskostnadene. Kan brukes under tepper, vinyl og
linoleum. Forbruk: 7-15 m² per liter.
AquaProff
Vegglim for liming av de fleste typer veggvinyl med
PVC-sjikt tykkere enn 0,6 mm. Også egnet sammen
med underlagstapet for å få en slett overflate på
f.eks. gammel glassfiberstrie før overmaling eller
tapetsering. Forbruk: 3 - 5 m² per liter. EC1 Plusgodkjent. Forbruk: 3 - 5 m² per liter.
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Tilbehør gulvlim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

492163

21259221

7311980102602

1 x stk.

200

494438

44197663

7311980137833

1 stk.

14 x 1

493956

44197557

7311980137901

1 stk.

100

494458

21259056

7311980102619

10 x stk.

1250

494459

21259064

7311980102626

10 x stk.

5120

492034

21259080

7311980102633

1 x stk.

720

494460

21259098

7311980104033

1 x stk.

600

492033

21259130

7311980104057

1 x stk.

720

494461

23376486

7311980128602

1 x stk.

200

492032

27010719

7311980129418

1 x stk.

720

Knivfutteral
Knivfutteral med plass til to kniver.
Parkett Express Maskin
Lim raskere, renere og behageligere med
påføringssystemet Casco Parkett Xpress.
Ergonomisk stående arbeidsstilling. Ingen ekstra
apparater trengs, batteridrift. Enkel i bruk.
Xpress munnstykke 400 mm
Tilbehør til Parkett Express Maskin
Plastsparkel 6102
Limsparkel for påføring av trelim, fugemasser m.m.
Bredde 11 cm.
Plastsparkel 6103
Engangssparkel for påføring av gulv- og vegglim.
Bredde 20 cm.
Hardmetallsparkel 6108
Limsparkel med ergonomisk håndtak. Plast med
hardmetallstift. Forbruk: ca. 4 m² per liter på den
ene siden og 5 m² per liter på den andre siden.
Hardmetallsparkel 6109
Limsparkel med ergonomisk håndtak.
Forbruk: 4 m² per liter.
Hardmetallsparkel 6118
Limsparkel med ergonomisk håndtak som gir et
forbruk på ca 2 m² per liter på den ene siden og 3 m²
per liter på den andre. Brukes bl.a. til Casco Parkett
Elastic Plus på tregulv.
Limsparkel Parkett Elastic 6119
Limsparkel med ergonomisk håndtak til Casco
Parkett Elastic Plus på betong når restfuktigheten er
over 65 % og under 85 % RF. Forbruk: 1 m² per liter.
Limsparkel lino 6121
Limsparkel med ergonomisk håndtak til linoleum,
tepper og gummi. Forbruk: 3,5 m² per liter.
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Vegglim

Vegglim Premium
Vegglim av ypperste kvalitet! Meget god heft, samt lett og smidig å påføre.
Egnet til alle tapeter i tørre rom. Overmalbar 8-12 timer avhengig av tapet og
temperatur.
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Vegglim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

493499

21602941

7311980124093

6x1l

216 x 1 l

493500

21602958

7311980123454

1x5l

96 x 5 l

493501

25028788

7311980130216

1 x 15 l

40 x 15 l

493468

21257258

7311980116197

1 x 15 l

40 x 15 l

493446

21257357

7311980107942

1x5l

96 x 5 l

494802

21257365

7311980100769

6x1l

216 x 1 l

494806

21257373

7311980102008

1x5l

96 x 5 l

494808

21257381

7311980102091

1 x 15 l

36 x 15 l

492031

23685217

7311980130223

1x5l

96 x 5 l

493496

40273997

7311980119808

6x1l

216 x 1 l

493497

22730998

7311980117200

1x5l

90 x 5 l

493498

22731004

7311980117217

1 x 15 l

33 x 15 l

502870

50636176

7311980142325

1 x 10 l

40 x 10 l

Premium vegglim
Ferdigblandet vegglim av beste kvalitet. Limet er lett
og smidig å påføre og har meget god heft. Egnet til
nesten alle tapeter i tørre rom. Overmalbar etter 8- 12
timer avhengig av tapet og temperatur. Forbruk: 3 - 5
m² per liter. EC1 Plus-godkjent.
WallPro
Allsidig ferdigblandet vegglim til oppsetting av glassfibervev, miljøtapet, lettere tekstil- og vinyltapeter med papir bakside. Lett å påføre og meget
lave emisjoner. M1- og EC1 Plus-godkjent.
Forbruk: 3-5 m² per liter.
Basic Vegglim
Allsidig ferdigblandet vegglim til oppsetting av glassfibervev, miljøtapet, lettere tekstil- og vinyltapeter med papirbakside. Lett å påføre og meget
lave emisjoner. Forbruk: 3-5 m² per liter.
Aqua Våtromslim
Spesiallim for oppsetting av tapeter i våte rom.
Kan også brukes på vanskelige underlag og som
overlappslim. Forbruk: 4-5 m² per liter. M1- og EC1
Plus-godkjent.
New Start
Sammen med non-woven underlagstapet vil New
Start gi en slett overflate på f.eks gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering. Kan ikke
brukes på vanlig tapet. Forbruk: 3 - 5 m² per liter.
WallPaper
Ferdigblandet tapetlim for oppsetting av glatte og
pregede papirtapeter. WallPaper har meget god
klebeevne og fungerer også på vanskelige underlag
som f.eks. gamle alkydmalte flater. Lett å justere.
M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3-5 m² per liter.
Casco Floor Expert AquaProff
Vegglim for liming av de fleste typer veggvinyl med
PVC-sjikt tykkere enn 0,6 mm. Også egnet sammen
med underlagstapet for å få en slett overflate på
f.eks. gammel glassfiberstrie før overmaling eller
tapetsering. Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter. EC1 Plusgodkjent. Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter.
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xxx
Vegglim
og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494257

21257340

7311980117569

25 x 200 g

1575 x stk.

494259

23570617

7311980101063

20 x 200 g

1680 x stk.

568179

54306817

7612895480329

16 x 1 l

512 x 1 l

Glutolin Spesial
PVAC-forsterket metylcelluloseklister for tykkere og
strukturerte papirtapeter, samt vinyltapeter med
papirbakside i tørre rom. Pulverbasert produkt som
skal omrøres i kaldt vann. Forbruk: 1 l ferdig klister til
7,5 m².
Tapetklister
Egnet for bruk til vanlige papirtapeter. Kan også
brukes til vinyltapeter med papirbakside.
Forbruk: 1 l ferdig klister til 7,5 m².
TILBEHØR VEGGLIM
Remover
En konsentrert tapetfjerner for fjerning av papir, vinyl
og nonwoven tapet på de fleste flater. 1 liter Remover
gir 6 liter ferdig produkt. Vannbasert og enkel å
påføre med rulle, pensel eller svamp. Ingen sprut.

ifisert!
s
s
a
l
k
1
M
misjons
Lave
trelim

Cascol Floor
Cascols trelimserie har vært en klar favoritt for både profesjonelle og andre i en
årrekke. Cascol Floor er M1-klassifisert for å kunne møte morgendagens krav til
emisjonsgodkjente produkter.
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Trelim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494947

21258363

7311980100196

10 x 100 ml

2830 x stk.

494946

21258421

7311980100189

10 x 0,3 l

1400 x 0,3 l

494945

21258439

7311980100172

10 x 750 ml

440 x 750 ml

495211

27623834

7311980111550

1x5l

80 x 5 l

494944

40274086

7311980126042

10 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

494943

21258488

7311980100233

10 x 750 ml

440 x 750 ml

493850

21258082

73506836

10 x 0,1 l

2340 x 0,1 l

505490

49516558

7311980141717

10 x 0,3 l

1120 x 0,3 l

493875

21258397

7311980100219

10 x 750 ml

420 x 750 ml

494985

21258405

7311980100202

10 x 750 ml

440 x 750 ml

547158

53420825

7612895410111

10 x 750 ml

440 x 750 ml

Natur

494262

26110460

7311980100127

6 x 125 g

2958 x stk.

Eik

494263

26110478

7311980100134

6 x 125 g

2958 x stk.

Teak

494264

26194605

7311980100141

6 x 125 g

2958 x stk.

Natur

494265

21258520

7311980116975

10 x 40 ml

2600 x stk.

Eik

494267

21258538

7311980116982

10 x 40 ml

2600 x stk.

Teak

494268

21258546

7311980116999

10 x 40 ml

2600 x stk.

Cascol Indoor
Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i
tørre rom. Cascol Trelim Inne har kort presstid, og er
også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter.
Forbruk: Ca. 200 g per m².

Kanne

Cascol Outdoor
Fuktbestandig trelim for liming av tre inne og ute.
Egnet til liming av treverk og møbler der fuktbestandighet er nødvendig. Bør overbehandles
utendørs. D3-kvalitet. Forbruk: 100-180 gr per m².
Cascol Polyurethane
Cascol Polyurethane er et enkomponent
polyuretanlim for liming av tre mot metall, plast,
gummi etc. limer også tre mot tre. Fuktighetsherdende lim. For å oppnå et godt resultat er godt
presstrykk en absolutt forutsetning da limet
ekspanderer under herding. D4 kvalitet.
Forbruk: 100-300 gr per m².
Cascol Winter
Cascol Winter til liming av tre inne ved temperaturer
ned til -10 °C. D2 kvalitet. Tåler lagring ned til -30 °C.
Frosset lim kan tines.
Forbruk: 150-200 gr per m²
Cascol Floor M1
Spesialtilpasset trelim for liming av not og fjær samt
annet gulvarbeid, som liming av parkett, furu- og
grangulv og liming av undergulv skrudd mot bjelkelag. Gir en fargeløs og sterk limfuge. Fuktbestandig
- D3-kvalitet. M1 godkjent.
Forbruk: 0,75 l til 15-20 m² ferdig gulv.
PLASTISK TRE
WoodFiller
Løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling
og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes,
males og beises.

WoodFiller V
Vannbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og
reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes,
males og beises.
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Monteringslim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494302

21258702

7311980101971

10 x 160 ml

1200 x 160 ml

487017

28403616

7311980102145

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

495234

21258728

7311980108178

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Hvit

494121

40460347

7311980136157

10 x 40 ml

2600 x stk.

Hvit

480764

40429953

7311980135808

12 x 0,3 l

1296 x 0,3 l

Svart

493281

40432098

7311980135822

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Zinkgrå

493279

40429946

7311980135815

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Hvit

480761

40460354

7311980136140

12 x 0,6 l

864 x 0,6 l

487010

44689835

7311980138540

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

568090

54932375

7612895479903

12 x 290 ml

1296 x
290 ml

495235

45566235

7311980139011

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Fix-It
Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og
utendørs liming ned til -15 °C. Godt egnet til liming av
paneler, lister, gips- og trefiberplater, glassbyggerstein, plastlaminat, gummiterskler m.m., men
ikke isopor. Fester til både tørre og fuktige flater
(men ikke rim og is).
Forbruk: ca. 15 lm limstreng per patron.
Casco Sponplatelim
Løsemiddelholdig lim for liming av sponplater mot
bjelkelag og liming av not og fjær m.m. Brukes inne og
ute ned til -15 °C. Sponplatelim er spesielt velegnet
til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater
og til liming av plattformgulv. Fester til både tørre og
fuktige flater (men ikke rim og is).
SuperFix
Sterkt, løsemiddelfritt og allsidig monteringslim for
bruk til de fleste materialer både ute og inne. Fester
på fuktige flater, er svært kjemikalie- og vannbestandig og gir sterke, elastiske limfuger. Velegnet til
montering av f.eks. paneler, speil, sparkeplater, lister,
beslag, fliser, trappeforkanter m.m. SMP-basert. Shore
60 A. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: etter behov,
ca. 15 lm limstreng per patron.
Fix-In
Vanntynnet monteringslim. Minst en av flatene skal
være sugende. For innendørs liming av paneler, lister,
terskler, karmer, fliser, gips- og sponplater, isopor,
celleplast, skumplast, betong, gips m.m. Gir en sterk
og tett limfuge.
XtremFix+
Svært sterkt løsemiddelfritt monteringslim som
fester direkte. Umiddelbar limstyrke opp til 1000 kg/
m² horisontalt og inntil 200 kg/m² vertikalt. Perfekt til
liming av materialer/gjenstander med høy vekt også
der hvor limflaten er liten. Kan brukes både inne og
ute. Gir svært kjemikalie- og vannbestandige limfuger
som er sterke, elastiske og holdbare. SMP basert.
Shore ca. 55 A. M1- og EC1 Plus-godkjent.
FoilFix
Vanntynnet spesiallim for å sikre tett fuktsperre både
i skjøter og mot underlaget. Limer plast mot plast og
har god vedheft mot de fleste bygningsmaterialer.
Holder seg mykt med raltivt høy styrke og har god
fuktbestandighet. Innen- og utendørs bruk.
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Kontaktlim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

534160

52184996

7612895366876

6x1l

336 x 1 l

532249

51938997

7612895359076

1 x 5,5 l

60 x 5,5 l

494281

21258595

7311980108499

10 x 0,3 l

910 x 0,3 l

494282

21258603

7311980108475

6x1l

396 x 1 l

494284

21258611

7311980108468

1x5l

88 x 5 l

494247

43840084

7311980137666

6x1l

360 x 1 l

494477

24028532

7311980130230

6 x 1 stk.

768 x 1

494478

24028540

7311980130247

3 x 1 stk.

432 x 1

8x100 mm

494468

24051658

7311980130261

12 x 1 stk.

6048 x 1

11,2x200 mm

494469

24172827

7311980130278

10 x 1 stk.

960 x 1

11,2x300 mm 494470

24172835

7311980130285

5 x 1 kg

350 x 1

Casco Contact
Vanntynnet kontaktlim egnet for gulv- og veggvinyl,
PVC-belegg, PVC-frie belegg, gummi, linoleum, kork,
laminat, skinn, tekstil, metall (ikke messing og kobber)
og styropor (isopor). Høy limstyrke. EC1 Plus godkjent.
Forbruk: 2 - 4 m² per liter.
Kontaktlim S9 Super
Kontaktlim med gode påføringsegenskaper limer de
fleste materialer unntatt polyeten og styropor
(isopor). løsemiddelbasert. Forbruk: 3-6 m² per liter.

Kontaktlimfortynner
Kontaktlimtynner som også kan brukes til rengjøring av verktøy og fjerning av limrester (før limet
tørker) ved bruk av løsemiddelbasert kontaktlim.
LIMPISTOLER OG SMELTELIM
HotMelt Gun Sl 10
Enkel smålimpistol med 10 watts effekt for
husholdningsbruk. 2 stk. 8 mm limstaver inngår.
HotMelt Gun Sl 40
Smeltelimpistol med 40 W effekt for husholdningsog hobbybruk. Inkl. 2 stk. 11,2 mm limstaver.
Casco HotMelt Sticks
Smeltelim til bruk i Cascol limpistol Sl 10.
Casco HotMelt Sticks
Smeltelim til bruk i Casco limpistol Sl 40.
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Hobby- og reparasjonslim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494947

21258363

7311980100196

10 x 100 ml

2830 x stk.

493850

21258082

73506836

10 x 100 ml

2340 x stk.

494206

25654443

7311980127780

10 x 5 g

2400 x 5 g

525669

51586920

7612895330044

10 x 4 x 0,5 g

3600 x stk.

494236

21258314

7311980110669

10 x 3 g

3600 x 3 g

494234

21258306

7311980119891

10 x 2 ml

2400 x stk.

494231

21258272

7311980114964

10 x 40 ml

2600 x stk.

494232

21258280

7311980100066

10 x 160 ml

1200 x stk.

494113

21258157

7311980114971

10 x 40 ml

2600 x stk.

Cascol Indoor
Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i
tørre rom. Cascol Trelim Inne har kort presstid, og er
også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter.
Forbruk: Ca. 200 g per m².
Cascol Polyurethane
Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert
lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og
keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og
krever et høyt presstrykk under herding. D4-kvalitet.
Forbruk: 100-300 gr per m².
Cascol Expresslim m/pensel
Til liming av gjenstander av metall, smykker, stein,
porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork,
m.m. OBS! Glass og fete plasttyper som polyetylen,
polyperopylen og teflon kan ikke limes. Svært lett å
påføre.
Expresslim Tubes
Et lynlim for både porøse og ikke porøse materiale.
4 hendige posjonstuber. Spesielt egnet for små
objekter av metal, stein, porselen, keramikk, gummi,
hardplast, tre, kork, lær osv. OBS! Glass og fete
plasttyper som polyetylen, polyperopylen og teflon
kan ikke limes.
Casco Express Gel
Meget hurtig lim for punktliming av både porøse og
faste materialer, f.eks. metall, stein, porselen, plast,
tre, lær etc. Egnet for litt “rufsete” brudd.
Gel konsistens.
ExpressGlas
Et spesiallim for liming av klart glass mot glass og
glass mot tre eller metall. Limfugen er vannbestandig
og fargeløs. UV-herder ved hjelp av sollys.
Casco Kontaktlim
Kontaktlim limer tre, papp, lær, plast, glass, fajanse,
keramikk, porselen, gummi, grovere tekstiler, skumplast (ikke styropor), metall m.m. løsemiddelbasert.
Universallim Kraft
Allsidig PU kontaktlim for tre, porselen, glass,
keramikk, lær, metall, plast, myke PVC-materialer,
presenninger m.m. God bestandighet mot olje,
bensin, vann og husholdningskjemikalier.
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Transparent

Hobby- og reparasjonslim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494124

21258140

7311980114988

10x40 ml

2600 x stk.

494645

25373010

7311980131152

10x2x12 ml

1050 x stk.

Svak gul
Sprøyte

494617

25373036

7311980109595

6x2x100 ml

990 x stk.

Sprøyte

494634

25373044

7311980109618

10x2x12 ml

1050 x stk.

494638

25373051

7311980109588

10x2x15 ml

2430 x stk.

494642

25373069

7311980109601

6x2x100 ml

990 x stk.

494630

25373077

7311980126080

10x2x12 ml

1050 x stk.

540076

52920352

7612895393490

10x50 ml

2600 x stk.

494127

21258256

7311980114957

10x40 ml

2600 x stk.

494302

21258702

7311980101971

10x160 ml

1200 x stk.

494121

40460347

7311980136157

10x40 ml

2600 x stk.

Universallim V
Vannbasert lim for liming av for eksempel tre, papp,
lær, metall, keramikk, porselen og plastperler. Gir en
fleksibel og transparent limfuge.
Strong Epoxy Metal
Et ekstremt sterkt, hardt og fyllende epoxylim som
Metall grå
tåler tung belastning. Er spesielt egnet til metall, stein Sprøyte
(f.eks. jern, aluminium, stål), betong, polyester, bakelitt
og tre. Herdetid: 18 timer.
Strong professional
Vårt sterkeste epoxylim til meget krevende
oppgaver. For liming av metall, keramikk, betong, tre
og mange harde plasttyper. Herdetid: 24 timer.
Strong Rapid
Et meget sterkt, hurtigherdende, transparent
epoxylim for metall, porselen, keramikk, betong,
tre, mange harde plasttyper og mye annet.
Herdetid: 15 min.
Strong Epoxy SuperQuick
Lynhurtig, sterkt og hardt epoxylim til alminnelige
oppgaver. Limer metall, porselen, keramikk,
betong, tre og mange harde plasttyper m.m.
Herdetid: 1,5 min.

Sprøyte

RubberFix
Transparent reparasjonsmasse for liming, sparkling
og forsegling. Egnet til bruk mot en rekke materialer
som f.eks gummi, neopren, lær, tekstiler og en
mengde syntetiske materialer.
Casco Textillim
Vannbestandig lim for liming av skinn og grove
tekstiler i bomull, ull, lin, polyester og akryl/ull i f.eks.
presenninger, telt, seil og arbeidsklær.
Tåler vask 60 °C.
Fix-it
Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og
utendørs liming ned til -15 °C. Godt egnet til liming
av paneler, lister, gips- og trefiberplater, plastlaminat,
gummiterskler m.m., men ikke til isopor. Fester til
både tørre og fuktige flater (men ikke rim og is).

SuperFix
Sterkt, løsemiddelfritt og allsidig monteringslim for
Hvit
bruk til de fleste materialer både ute og inne. Fester
på fuktige flater, er svært kjemikalie- og vannbestandig og gir sterke, elastiske limfuger. Velegnet til
montering av f.eks. paneler, speil, sparkeplater, lister,
beslag, fliser, trappeforkanter m.m. SMP-basert. Shore
60 A. M1- og EC1 Plus-godkjent.
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Hobby- og reparasjonslim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494024

21258348

7311980120071

10 x 40 ml

2600 x stk.

494023

21258355

7311980120088

10 x 40 ml

2600 x stk.

494252

30526545

7311980134290

10 x 40 ml

2600 x stk.

Marin & Teknik Fug & Lim
Marin & Teknik er et elastisk lim- og fugemasse til
Black
krevende oppgaver, både inne og ute. Kan slipes.
White
Den tåler store belastninger, og holder både fukt,
luft, lys og lyd inne- eller ute. Den fester like bra mot
tre, betong, metall, fliser, isopor og gips mm. Motstår
sopp og bakterier, tåler lave temperaturer. Meget lave
emisjoner - M1 godkjent.
Clear Seal
Hurtigherdende, elastisk og krystallklart lim og fugemasse. Brukes til lim- og fugeoppgaver i bilen, båten,
huset m.m. Et godt alternativ når man ikke finner
riktig farge på lim eller fugemasse. Utendørs skal
produktet kun brukes som lim. Kan misfarge marmor
og annen naturstein.

Marin & Teknik Fug & Lim
Marin & Teknik Fug & Lim er en høyelastisk lim- og fugemasse til krevende oppgaver, både
inne og ute. Den tåler store belastninger, og holder både fukt, luft, lys og lyd, inne eller ute.
Den fester like bra mot tre, betong, metall, fliser, isopor og gips mm.
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Hobby- og reparasjonslim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

Klar

494030

21259650

7311980115008

10 x 40 ml

2600 x stk.

Svart

494032

21259668

7311980115015

10 x 40 ml

2600 x stk.

Lys grå

494033

30526586

7311980129531

10 x 40 ml

2600 x stk.

Hvit

494025

21259676

7311980115022

10 x 40 ml

2600 x stk.

494300

28404010

7311980115039

10x40 ml

2600 x stk.

505337

25654294

7311980130902

10x160 ml

1200 x stk.

494209

21258181

7311980101681

10x100 ml

2830 x stk.

495076

21258231

7311980100110

10x100 ml

2830 x stk.

495077

21258223

7311980101469

10x750 ml

440 x stk.

494181

21533070

7311980100097

10x85 ml

3760 x stk.

494122

21533088

7311980122891

10x85 ml

3760 x stk.

494216

22731038

7311980100264

10x21 g

2880 x 21 g

494035

30526578

7311980134412

10x40 ml

2600 x stk.

494233

40499592

7311980125885

12x6 g

4320 x 60 g

Casco Silikon
Muggresistent silikonfugemasse for hjem, hus, bil,
båt og våtrom. Ikke overmalbar.

Aqua Tett
Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for
bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg
rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter
og av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg.
Løsemiddelbasert. Kun innendørs.
Casco Hobbylim
Vannbasert formingslim for papir, skinn, tre, metall,
porselen m.m. Gir transparent og fleksibel limfuge.
Casco Skolelim
Vannbasert lim for papir, tre og tekstil. Spesielt godt
egnet for små barn som skal lime på egenhånd.
Lett å vaske av.
RX Original
Løsemiddelbasert lim for liming av papir, papp, tre,
lær og foto. Påfør limet tynt med påfører, pensel e.l.
og monter raskt. Ved liming av foto etc. bør man
vente et par minutter før montering.
RX Aqua
Et vannfortynnbart papirlim i praktisk plastflaske
med innebygd limspereder. Påfør limet jevnt og tynt,
monter straks.
Casco limstift m/blister
Casco limstift er en limstift for liming av papp, papir
og foto i en hendig automatpakning. Ta av korken,
press stiften mot underlaget og stryk ut. Limflekker
fjernes med vann.
Silikon 300 °C
En svært varmebestandig silikonfugemasse for
liming/tetting av glass i stekeovnsdører, etc. Tåler
temperaturer fra -40 °C- 250 °C. Kortvarig 300°C.
Fester mot glass, metall, tre, keramiske fliser, klinker,
ulike typer plast, m.m. Vannfast og elastisk, og har
god kjemikaliebestandighet.

Svart

Casco Heftmasse
Til å feste kort og plakater på tette underlag. Kan
brukes igjen og igjen. Ofte et godt alternativ til både
tape og tegnestift.
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Fugemasser

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

White

490122

27251339

7311980132012

12 x 0,3 l

1296 x 0,3 l

White

490123

27251347

7311980132135

12 x 0,6 l

864 x 0,6 l

Light grey

493825

27251354

7311980132029

12 x 0,3 l

1296 x 0,3 l

Concrete
grey

493826

40743841

7311980132036

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Concrete
grey

493837

27251388

7311980132159

12 x 0,6 l

864 x 0,6 l

Anthracite

493836

27259829

7311980132043

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Black

493835

27259845

7311980132050

6 x 0,3 l

1248x 0,3 l

Grey

493831

27251370

7311980133125

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Brown

493832

40271157

7311980133286

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Black

494024

21258348

7311980120071

10 x 40 ml

2600 x stk.

White

494023

21258355

7311980120088

10 x 40 ml

2600 x stk.

White

480774

21260047

7311980120439

12 x 0,3 l

1296 x 0,3 l

Grey

490942

22150510

7311980125335

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Light oak

490948

23376460

7311980129135

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Exotic wood

490947

22150528

7311980125342

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Black

490944

21260054

7311980120538

12 x 0,3 l

1296 x 0,3 l

Dark oak

490949

40091498

7311980135754

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Transparent

494252

30526545

7311980134290

10 x 40 ml

2600 x stk.

Transparent

494363

27623867

7311980133248

12x290 ml

1248 x stk.

Manhattan

490103

42502157

7311980136973

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

White

480766

42502138

7311980136980

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Grey

490106

42502142

7311980136997

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Light grey/
Silver grey

490105

42502161

7311980137000

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Anthracite

490111

42502176

7311980137024

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Dark Grey

490107

43914954

7311980137796

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

Black

506118

27251321

7311980132302

12 x 0,3 l

1296 x 0,3 l

Brick red

506119

27251313

7311980132319

6 x 0,3 l

1248 x 0,3 l

SMP BASERTE FUGEMASSER
MultiSeal Byggfug
En universal byggfugemasse, SMP basert, for de
fleste bruksområder inne og ute. Ypperlig til fuging
rundt vinduer og dører, og andre byggrelaterte fuger.
Miljøvennlig. Klarer bevegelser opp til 20 %. Svært
gode vær- og aldringsegenskaper M1 godkjent.
Forbruk: 1,3 - 6,3 lm per patron avhengig av fugestørrelse. Brede fasadefuger bør fuges med spesialmasser f.eks. SikaHyflex-250.

Marin & Teknikk Fug & Lim
Moderne, løsemiddelfritt høyelastisk lim og fugemasse utviklet for krevende oppgaver innen- og
utendørs. God vedheft mot tre, betong, metall, fliser,
isopor og gips m.m. Slipbar og kan overflatebehandles med de fleste malinger, lakker og oljer, men
en test anbefales. SMP-basert med ca. shore 45 A.
M1-godkjent. Forbruk: 3,5-10,5 lm per patron
avhengig av fugestørrelse.

ClearSeal
Hurtigherdende, elastisk og krystallklart lim og
fugemasse. Brukes til lim- og fugeoppgaver i bilen,
båten, huset m.m. Et godt alternativ når man ikke
finner riktig farge på lim eller fugemasse. Utendørs
skal produktet kun brukes som lim. Kan misfarge
marmor og annen naturstein.

AquaSeal
Elastisk silikonfri våtromsfug med stor grad av
kjemikalie- og UV-bestandighet. Beskytter også
mot mugg og jordslag og kan overmales med de
fleste type malinger. AquaSeal er utmerket til
marmor og naturstein. SMP-basert. M1-godkjent.

RoofSeal
Miljøtilpasset, SMP-basert, elastisk lim og fugemasse
for alle materialer på taket. Kan brukes til legging
og reparasjon av takpapp, til tetting av takplater og
rundt skorsteinen. Svært god vedheft mot materialer
som f.eks. takpapp, takplater, rustfritt stål, galvaniserte plater, lakkerte takplater, kobber, tre, eloksert
aluminium og gammel bitumenmasse (asfalt).
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Fugemasser

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

490792

48491501

7311980141625

6 x 0,250 l

1080 x 0,250 ml

494043

23685027

7311980100554

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

White

494339

21259874

7311980110096

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Transparent

494360

21259882

7311980110102

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Black

494361

21259890

7311980110133

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Grey

494362

21259908

7311980110119

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Dark Grey

494190

47247393

7311980132500

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Anthracite

494191

25870643

7311980129869

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Manhattan

494192

48222402

7311980139578

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Transparent

494193

21260070

7311980110140

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

White

494194

21260088

7311980110157

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Grey

494195

21260096

7311980110164

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Light grey/
Silver grey

494196

21260104

7311980110171

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Brown

494198

21260112

7311980110188

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Black

494200

21260138

7311980110201

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Sandgrey

494204

48493620

7311980141212

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Klar

494030

21259650

7311980115008

10 x 40 ml

2600 x stk.

Svart

494032

21259668

7311980115015

10 x 40 ml

2600 x stk.

Lys grå

494033

30526586

7311980129531

10 x 40 ml

2600 x stk.

Hvit

494025

21259676

7311980115022

10 x 40 ml

2600 x stk.

494035

30526578

7311980134412

10 x 40 ml

2600 x stk.

PRIMER
Primer 21
Løsemiddelbasert primer som brukes før påføring av
elastiske fuger på porøse flater, som f.eks. betong,
tegl og lettbetong. Skal alltid benyttes på betong
utendørs. Forbruk i lm: pr. liter på porøse underlag
220-300m. På metall 400 m.
SILIKONER
Glass Silicone klar
Eddiksyreherdende sililkon for toppforsegling av
Transparent
glass, liming av akvarier og tetningslister i silikon og
fuging av aluminium- og glasskonstruksjoner. Ikke
overmalbar. Vannfast. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1,515 lm per patron avhengig av fugestørrelse og behov.
Gulner ikke.
Construction Silicone
Elastisk alkoxybasert sililkonfugemasse for
bevegelige fuger i de fleste typer byggkonstruksjoner
innen- og utendørs. Ikke overmalbar. EC1 Plusgodkjent. Forbruk: 1,5-15 lm per patron avhengig
av fugestørrelse og behov.
Sanitary Silicone
Antimuggbehandlet, fuktherdende våtromssilikon
til tetting og fuging i våte og tørre rom. God vedheft
mot de fleste underlag. Ikke overmalbar. Risiko for
gulning på lyse farger, spesielt i mørke rom. EC1
Plus-godkjent. Forbruk: 1,5-15 lm per patron
avhengig av fugestørrelse.

Silikon
Muggresistent silikonfugemasse for hjem, hus, bil,
båt og våtrom m.m. Ikke overmalbar.

Silikon 300 °C
En svært varmebestandig silikonfugemasse for
liming/tetting av glass i stekeovnsdører, etc. Tåler
temperaturer fra -40 °C- 250 °C. Kortvarig 300°C.
Fester mot glass, metall, tre, keramiske fliser, klinker,
ulike typer plast, m.m. Vannfast og elastisk, og har
god kjemikaliebestandighet.
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Fugemasser

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

Hvit

535453

53022196

7612895372303

24 x 200 ml

2304 x 0,3 l

Hvit

494988

21259718

7311980108628

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Hvit

495431

21259726

7311980126172

12 x 0,6 l

720 x 0,6 l

White

495207

21259734

7311980100479

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Brown

494303

21259742

7311980100509

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Grey

494304

21259759

7311980100516

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Black

494305

21259767

7311980100547

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

Beige

494306

21259775

7311980101483

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

White

494983

28268910

7311980133347

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

White

487125

28323863

7311980133354

12 x 0,6 l

720 x 0,6 l

White

494105

21260146

7311980101940

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

494107

25654286

7311980100707

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

494108

25833294

7311980137277

12x375 ml

1152 x stk.

494309

41878245

7311980136423

12x700 ml

672 x stk.

AKRYLER
Malerfug
Akrylfugemasse til tetting og fuging av små sprekker
før maling. Kan overmales etter kun 5 - 10 min med
vanntynnede malinger. Snekkerens trøst og malerens
beste venn. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1,5 - 12 lm
per patron eller etter behov.
Building Akrylic
Akrylmasse for tetting og fuging innendørs. God
vedheft mot de fleste byggmaterialer, og utmerket
til tetting rund dør- og vinduskarmer, byggelementer,
rør osv. Overmalbar med vanntynnede malinger.
Hvit er EC1 Plus-godkjent og kan brukes utendørs.
Forbruk: 1,5 - 12 lm per patron eller etter behov.
Akryl Basic
Akrylmasse for tetting og fuging innendørs. Overmalbar med vanntynnede malinger. EC1 Plus-godkjent.
VINDUSKITT
WindowSeal
Høyelastisk hvit SMP-basert fugemasse for kitting/
fuging av vinduer. Svært lang holdbarhhet og gode
aldingsegenskaper. Også godt egnet til fuging
mellom karm og vegg, samt annen utvendig fuging.
Overmalbar med de fleste malinger etter 1 døgn ved
normale forhold. SMP-basert. Forbruk: ca. 6 lm per
patron.
WindowPutty
Elastisk oljebasert spesialkitt som er like lett å bruke Nature
som linoljekitt, men med betydelig lengre levetid.
wood
Egnet for innsetting av vanlige vindusglass, isolerglass, glass i veksthus og til reparasjon av gamle
kittfalser. Forbruk: ca. 5 lm per patron. Skinnherdende.
Casco linoljekitt
Et tradisjonelt linoljekitt for innsetting av vanlige
vindusglass, isolerglass, glass i veksthus og til reparasjon av gamle kittfalser. Linoljekitt skal overmales
med alkydmaling (oljemaling) eller linoljemaling.

FUGESKUM
AllSeason FlexFoam
Et fleksibelt fugeskum for allsidig bruk året rundt.
Tetting/isolering rundt dør-/vinduskarmer, og også
mot mur. Kan brukes både som håndskum og pistolskum. Herdet skum kan overmales. M1 godkjent.
Forbruk: 15-30 lm eller 30-50 l avhengig av luftfuktighet, fugestørrelse, osv. 20% bevegelig.
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Fugemasser

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494308

21259783

7311980119396

12x700 ml

672 x stk.

494658

21259791

7311980109250

12x500 ml

624 x stk.

494659

21259809

7311980107911

12x700 ml

624 x stk.

494336

28404051

7311980128268

12x500 ml

624 x stk.

494300

28404010

7311980115039

10 x 40 ml

2600 x stk.

505337

25654294

7311980130902

10x160 ml

1200 x stk.

494338

23376452

7311980125366

4 x 150 ml

1152 x stk.

494364

21260062

7311980118078

12 x 0,3 l

1200 x 0,3 l

494513

45844752

7311980139202

12 x 0,310 l

1536x0,310 l

494514

45844835

7311980139219

12 x 0,6 l

1092 x 0,6 l

494394

45848225

7311980139226

12 x 0,310 l

1536x0,310 l

Casco Pistolskum Snabb
Hurtigherdende presisjonsskum for isolering av fuger
mellom vindu-/dørkarm og vegg. Velegnet til utfylling
av rørgjennomganger, samt hull og større sprekker
i de fleste byggematerialer. Pistolsystemet gir god
kontroll og enkel påføring. Må lagres stående.
Forbruk: 15-30 lm eller 30-50 l avhengig av
luftfuktighet, fugestørrelse, osv.
Casco Fugeskum
Fugeskum for isolering av fuger mellom vindu-/dørkarm og vegg, utfylling av rørgjennomganger, samt hull
og større sprekker. Freonfritt polyuretanskum som
fester til de fleste flater inne og ute, også fuktige Må
lagres stående. M1-godkjent.
Flex Extra
Isocyanatfritt og fleksibelt fugeskum på SMPbasis med allsidige bruksområder. Tetting og
isolering rundt vinduer og dører, i rørgjennomføringer
og av hull og hulrom i alle typer bygningsmaterialer.
Liming av polystyrenskum (isopor). Gir bedre
isolasjonsverdier enn glassvatt og mineralull.
UV-stabil.
ØVRIGE FUGEMASSER
Aqua Tett
Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for
bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg
rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter
og av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg.
Løsemiddelbasert. Kun innendørs.
SealRemover
Flytende silikonfjerner som løser opp både herdet og
uherdet silikonfugemasse. Tykkere sjikt bør fjernes
mekanisk først.
Heat 1500 ºC
Ildfast fugemasse for reparasjoner og fuging av peiser,
kaminer, fyrkjeler, piper, m.m. Fester mot metall, tegl og
sement. Tåler temperaturer opp til 1500 °C.

Svart

PASSIV BRANNSIKRING
*MONTERINGSANVISNING FINNES PÅ WWW.CASCO.NO
FireAcrylic
Brannhemmende akryl fugemasse for varierte
Hvit
branntettende formål. For eksempel fuging rundt
Hvit
gjennomføring av kabler, rør og kanaler; rundt vinduer
Grå
og dører, samt fuger i brannvegg. EC1 Plus godkjent.
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Fugemasser

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494395

45852183

7311980139233

12 x 750 ml

672x 750 ml

494654

45841320

7311980139264

15 x 25 x 48 x
600 mm

120 x 15

55 mm

494397

45766745

7311980139295

1 x stk.

2500

82 mm

494398

45828364

7311980139301

1 x stk.

2500

110 mm

494399

45831414

7311980139318

1 x stk.

2500

125 mm

494400

45831516

7311980139325

20 x stk.

2000

160 mm

494517

45831520

7311980139332

12 x stk.

1000

200 mm

494518

45852762

7311980139349

1 x stk.

100

250 mm

494519

45853273

7311980139356

1 x stk.

100

55 mm x
25 m rull

494520

45853303

7311980139363

1 x stk.

100

Ø55/30 mm

536816

53597320

7612895378435

24 x stk.

Ø82/30 mm

536825

53598822

7612895378510

24 x stk.

Ø110/30
mm

536826

53599276

7612895378534

24 x stk.

Ø125/60
mm

536827

53599420

7612895378558

24 x stk.

Ø160/60
mm

536828

53598841

7612895378572

12 x stk.

494651

45844222

7311980139257

1 x stk.

160 x stk.

494650

45842001

7311980139240

1 x stk.

192 x stk.

*MONTERINGSANVISNING FINNES PÅ WWW.CASCO.NO

FireFoam*
Brannhemmende fugeskum for fuging av Leca,
mellom betongelementer og lignende. Er testet på EI
30 tredører. I tillegg til høy brannmotstand (240 min.
ved 20 cm dybde), har skummet gode lydtettende
egenskaper (58 dB ved 100 mm dybde).
FireBacking*
Silikat dytteremse for bakdytting/ifylling av hulrom,
sperekker og åpninger. Fleksibelt materiale som fyller
godt. Danner mothold for fuging med Casco Fire
Acrylic.
FirePipe Wrap*
Branntettingsmateriale i grafitt for pakking/surring/
innhylsing av rør, kabelbunter ol. Rask og god
løsning. Tettingen kan ved behov suppleres med
Casco Fire Acrylic og FireEx Mortar. Leveres i
flere lengder.

FirePipe Sleeve*
Casco FirePipe Sleeve er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende
bygningskonstruksjoner, når disse brytes med
gjennomgående plastrør. Kan benyttes på vegger
av gips, mur eller betong samt I betongdekker.
Hver rørmansjett består av en splittet hvitlakkert
sirkulær stålramme som festes rundt plastrøret
med en enkel låseanordning. Stålrammen
inneholder et graffitbasert svellende materiale
som reagerer på varme og tetter hulrommet etter
de smeltende gjennomføringene ved brann.
FireBoard D-S 60x300x400 mm*
Mineralullplate belagt med brannhemmende maling
på begge sider for lukking av åpninger i forbindelse
med ulike tekniske gjennomføringer i brannkonstruksjoner (kabler, rør, kanaler etc). Svært tidsbesparende.
FireBoard S-S 50x300x400 mm*
Mineralullplate belagt med brannhemmende maling
på en side for lukking av åpninger i forbindelse med
ulike tekniske gjennomføringer i brannkonstruksjoner
(kabler, rør, kanaler etc). Svært tidsbesparende.
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Fugemasser og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494671

45840915

7311980139271

1 x stk.

48 x stk.

494655

45851203

7311980139288

1 x stk.

80 x stk.

494335

21259817

7311980119402

12 x 500 ml

576 x stk.

100 M/KRT

*MONTERINGSANVISNING FINNES PÅ WWW.CASCO.NO

FireEx Mortar 10 l*
Gipsbasert branntettemasse for større utsparinger/
gjennomføringer i vegger og gulv. Brukes ved behov
sammen med FireEx Castboard mineralullmatte. EC1
Plus-godkjent.
FireEx Cast Board 50x600x1200 mm*
Mineralullmatte som brukes sammen med FireEx
Mortar gipsmørtel for tetting av større utsparinger
og gjennomføringer i brannkonstruksjoner. Str. 5 x 60
x 120 cm³.
TILBEHØR FUGEMASSER OG FUGESKUM
FoamGun Cleaner
Rensevæske til fugeskumpistoler for å fjerne skum
som ikke er herdet. Beskytter også pistolen mot
korrosjon.
Bunnfyllingslist m/lukkede celler
Rund list i polyetylenskum til montering
i fugen før fuging for å oppnå riktig
fugedybde. Gir en velfungerende fuge
med riktig utforming og reduserer
forbruket av fugemasse. Velg en
størrelse som er 10 - 20 % bredere
enn fugen.

6 mm x 100 m

105104

26800169

7612894607628

1 x stk.

Casco 10 mm x 5,5 m

494422

21260153

7311980108932

10 x stk.

30 KRT

Sika

10 mm x 50 m

103659

26937953

7392174644160

1 x stk.

50 M/KRT

Sika

10 mm x 300m

103660

26800185

7392174644016

1 x stk.

300 M/KRT

Sika

13 mm x 50 m

103662

26937961

7392174644207

1 x stk.

50 M/KRT

Sika

13 mm x 375 m

103663

26800193

7392174644023

1 x stk.

375 M/KRT

Casco 16 mm x 5,5 m

494425

21260179

7311980108956

10 x stk.

15 KRT

Sika

16 mm x 50 m

103664

26937979

7392174644177

1 x stk.

50 M/KRT

Sika

16 mm x 250 m

250 M/KRT

Sika

103665

26800201

7392174644030

1 x stk.

Casco 20 mm x 5,5 m

494430

21260187

7311980108970

10 x stk.

15 KRT

Sika

20 mm x 50 m

103667

26937987

7392174644184

1 x stk.

50 M/KRT

Sika

20 mm x 150 m

103668

26937896

7392174644047

1 x stk.

150 M/KRT

Casco 24 mm x 5,5 m

494432

26282400

7311980126233

10 x stk.

15 KRT

Casco 24 mm x 50 m

103670

26937995

7392174644191

10 x stk.

50 M/KRT

Sika

24 mm x 100 m

103671

26937904

7392174644054

1 x stk.

100 M/KRT

Sika

30 mm x 60 m

103672

26937912

7392174644061

10 x stk.

60 M/KRT

Sika

35 mm x 150 m

103673

26937920

7392174644078

1 x stk.

150 M/KRT

Sika

40 mm x 120 m

104702

26937938

7392174644092

1 x stk.

120 M/KRT

Sika

50 mm x 85 m

103674

26937946

7392174644085

1 x stk.

85 M/KRT

494464

42566262

7311980137215

10 x stk.

4000

10 mm

494465

21260203

7311980109076

10 x stk.

1000

15 mm

494466

21260211

7311980109083

10 x stk.

1000

20 mm

494467

21260229

7311980109090

10 x stk.

1000

SealFix
Verktøy for glatting av fuger.
Fugepinne
For glatting, jevning og sletting av fugemasse.
Materiale: Tre. Velegnet for alle Casco fugemasser.
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Fugemasser tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

105737

25672155

5708677350323

1 x stk.

200

494695

44697694

7311980138557

12 x stk.

432 x stk.

494693

21259197

7311980116869

10 x stk.

840 x stk.

521304

51543406

7612895319544

1 x stk.

480 x stk.

494696

46171886

7311980139387

1 x stk.

494463

47413796

7311980139967

6 x stk.

Fugepistol H14
Åpen håndpistol til 300 ml patroner for industri og
den profesjonelle. Kraft: 150 kg.
Casco Pro Gun P160
Fugepistol til 300 ml patroner med svært god utveksling. Velegnet til påføring av SMP-baserte
produkter, som for eksempel XtremFix+ og Superfix,
og masser med tykk konsistens. Kraft: 160 kg.
Skjelettpistol
Fugepistol til 300 ml patroner. Lett å dosere riktig
fugemengde. TIPS: Rengjør pistolen umiddelbart etter
bruk og gi den en dråpe olje så er den klar til neste
gang.
FoamGun Pro 2
Fugeskumpistol for proffen.
FoamGun
Pistol til fugeskum.
Patronspisser
Ekstra patronspisser til lim- og fugemassepatroner. Pakker á 6 stk.

FoamGun Pro 2
Casco Pro Gun P160
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Sparkel og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

489526

21257985

7311980101056

6 x 750 ml

450 x stk.

489522

21257993

7311980100868

4 x 2,5 kg

192 x 2,5 kg

489520

23570633

7311980101070

1 x 10 kg

64 x 10 kg

Hvit

489533

25361528

7311980131053

6 x 750 ml

450 x stk.

Hvit

489532

25361536

7311980131060

4 x 2,5 kg

192 x 2,5 kg

Hvit

489527

27210558

7311980132395

4 x 10 kg

72 x 10 kg

Hvit

526751

55444741

7612895334844

4 kg

200 x 4 kg

Hvit

526750

52247822

7612895334820

20 kg

42 x 20 kg

492211

21258017

7311980118788

6 x 1 kg

450 x 1 kg

492171

21258033

7311980118825

4 x 2,5 kg

192 x 2,5 kg

492172

21258058

7311980118849

1 x 10 kg

72 x 10 kg

500 ml

563615

54222193

7612895468396

6 x 500 ml

486 x stk.

2 liter

563616

54222435

7612895470016

1x2l

120 x stk.

562962

54222446

7612895467900

10 x 250 ml

600 x stk.

495233

44491213

7311980138212

12 x 310 ml

1248 x stk.

CASCO VEGGSPARKEL
Husfix
Sementbasert pulversparkel for vegger, tak, grunnmurer m.m. Kan brukes både innen- og utendørs,
og er godkjent for våtrom. Krympefri.

Husfix Rapid
Hvit hurtigherdende sementbasert sparkel og lim for
de fleste underlag inne og ute. Egnet til reparasjon
av sprekker, hull og skader i gulv, tak og vegger. Kan
påføres i tykke sjikt. Svært god egnet som lim til
fliser, marmor og naturstein, og til nedliming av gips
og andre bygningsplater.
WallCraft RDF
Finkornet hvit sementbasert veggsparkelmasse,
spesielt egnet for sparkling av vegger og tak ved
ombygging og renovering. Kan benyttes til skjøt-,
flekk- og helsparkling, også våtrom. Fester godt på
de fleste flater uten primer. Kun til innendørs bruk.
Svært lav emisjon, EC1 R Plus.
Cement Rapid
Hurtigherdende, sementbasert, vannfast feste- og
reparasjonssparkel til bruk inne og ute. Brukes til
innmuring og reparasjon av pipestusser, sprekker og
hull i betong, forankring av bolter og søylesko og mye
mer. Herdetid 2 - 3 min.
GipsFiller
Gipsbasert hurtigherdende sparkelmasse for avretting av vegger og tak i tørre rom. Egner seg også
til skjøtsparkling. EC1 Plus-godkjent.
Casco OneFill
Svært lett ferdigblandet filler til innen- og utendørs
bruk. Enkel å påføre og krympfri. Til fylling av store
og små hull i en operasjon, fyller opp til 5 cm i en
omgang. Fester til gips, tre, spon, betong, puss m.m.
Onefill er overmalbar og lett å slipe. Må overmales
ved bruk utendørs.
Casco MultiFill
Hvit ferdigblandet reparasjonssparkel til reparasjon
av nesten alle typer materialer (tre, betong, metall,
bygningsplater, mm.). Inne og ute. Fyller hull opp til
2 cm i en omgang. Metall skal alltid forbehandles med
primer. Kan ikke brukes på PVC, aluminium eller på
flater som permanent er utsatt for fukt.
Gipsplate filler
Lettvektsfiller til fylling av hull, sprekker og skjøter i
alle typer av gipsplater. Kan også brukes til å reparere
sprekker og revner i materiell som stukkatur, gipsdekorasjoner, betong, kalk, stein og tre. Krymper lite.
Kun til innendørs bruk. M1-godkjent.
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Sparkel og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

491611

21257118

7311980100899

6 x 1 kg

450 x 1 kg

491610

23570583

7311980102251

1 x 10 kg

72 x 10 kg

489889

25220534

7311980131077

4 x 4 kg

192 x 4 kg

489868

25361510

7311980131084

1 x 15 kg

64 x 15 kg

492198

51157063

7311980138564

1 x 25 kg

42 x 25 kg

489670

21257217

7311980116371

12 x 1 l

360 x 1 l

489644

21257225

7311980116388

1x5l

90 x 5 l

494813

29734001

7311980133422

6x1l

216 x 1 l

501973

50634125

7311980141748

1 x 15 kg

64 x 15 kg

CASCO GULVSPARKEL
RepoRapid
Svært hurtigherdende sementbasert reparasjonssparkel for utbedring av hull, skader og ujevnheter
før legging av belegg eller videre avretting av gulvet.
Beleggklar etter ca. 30 minutter. Egnet for gulv og
vegg, og kan også brukes utendørs.
KombiRapid
Støvredusert, hurtigherdende sementbasert sparkelmasse som brukes til finsparkling av gulv, bygging av
fall og reparasjon av hull, skader og sprekker.
Sjikttykkelse 1 - 20 mm. Egnet til varmegulv.
M1- og EC1 Plus-godkjent.
Forbruk: 1,4 kg per m² per mm.
ThermoPlan
Støvredusert, sementbasert flytsparkel for de fleste
typer underlag innendørs. Velegnet til bygging av fall
og innstøping av varmekabler. Sjikttykkelse 3 – 40
mm. M1- og EC1 Plus-godkjent.
Forbruk: 1,8 kg per m² per mm.
CASCO PRIMERE
Casco Primer
Løsemiddelfri gulvprimer for bruk innendørs for å
forbedre vedheft til sugende underlag før avretting
med Casco gulvsparkler. Brukes også for å beskytte
underlaget mot fukt fra avrettingsmassen og for å
redusere sug. M1- og EC1 Plus-godkjent.
Forbruk: Konsentrert 5 m² per l.
Blandet 1:3 ca. 20 m²
Casco SuperPrimer
Ferdigblandet, løsemiddelfri og hurtigtørkende
gulvprimer som brukes for å forbedre vedheft til tette
og glatte underlag før avretting med Casco gulvsparkler eller liming med Casco fliselim. Kun
innendørs bruk. M1- og EC1 Plus-godkjent.
Forbruk: 0,14 l per m².
CASCO FLOOR EXPERT - HÅNDSPARKEL
FIN
Hurtigherdende, støvredusert, sementbasert
finsparkel for håndsparkling av de fleste typer underlag. Priming behøves ikke på gulvgipsplater, betong
eller sementbaserte sparkelmasser. Brukes på gulv
som skal belegges. M1- og EC1 Plus-godkjent. Kan
påføres i sjikt på 5 mm tykkelse - opptil 20 mm
tykkelse lokalt.
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Sparkel og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

501972

50634133

7311980141755

1 x 15 kg

64 x 15 kg

501971

50636157

7311980141762

1 x 25 kg

42 x 25 kg

502177

50634144

7311980141786

1 x 4,5 kg

160 x 4,5 kg

508532

50762195

7311980141793

4,5kg SPANN

44 x 4,5 kg

501970

50636161

7311980141779

1 x 15 kg

64 x 15 kg

501969

50634152

7311980141809

1 x 25 kg

42 x 25 kg

501968

55331481

7311980141847

1 x 25 kg

42 x 25 kg

501967

50636906

7311980141830

1 x 25 kg

42 x 25 kg

501965

50636914

7311980141861

1 x 25 kg

42 x 25 kg

EF
Støvredusert universal håndsparkel til reparasjoner,
fallsparkling og skrapsparkling av gulv. Innendørs
bruk. Utmerket til å bygge fall og gulvvarmekabler.
Tykkere sjikt kan legges lokalt. Produktet har lav
krympespenning og kan belegges etter kort tid.
Beregnet på gulv som skal overdekkes. Sjikttykkelse
1 - 20 mm. M1- og EC1 Plus-godkjent.
ZZ
Hvit sementbasert primerfri og hurtig finsparkel for
reparasjoner og skrapsparkling. Den korte herdetiden
gjør ZZ til det perfekte valget for raske reparasjoner
og utsparkling av overganger. Meget fleksibel.
M1- og EC1 Plus-godkjent. Sjikttykkelse 0 – 5 mm.
AST
Primerfri og støvredusert spesialgipsbasert finsparkel for håndsparkling av de fleste typer underlag
innendørs. Finkornet og smidig konsistens gjør at
sparkelen er enkel å jobbe med. Brukes ved
finsparkling på gips-, sement- og trebaserte
underlag som skal belegges. EC1 Plus-godkjent.
CASCO FLOOR EXPERT - FLYTSPARKEL
SP-X
Støvredusert, hurtigherdende flytsparkel på sementbasis med fremragende flytegenskaper. Egnet for
gulvvarme, krymper lite, og kan brukes på de fleste
typer underlag. Høy trykkstyrke og bøyestrekkfasthet, ideell til offentlige områder. Til innendørs bruk.
Sjikttykkelse 0,5 - 25 mm. M1- og EC1 Plus-godkjent.
ZM
Sementbasert avrettingsmasse med meget gode
flytegenskaper. Lav krymp og er egnet for gulvvarme.
Brukes fra 1-10 mm og til de fleste underlag. Kun til
innendørs bruk. For avretting av hele undergulv, under
tekstile, keramiske og elastiske gulvbelegg. Kan også
benyttes under parkett (lagtykkelse må da være
minst 3 mm). M1- og EC1 Plus-godkjent.
ZM Rapid
Ekstremt hurtigherdende tynnflyt med svært gode
flytegenskaper. Reduserer det totale tidsforbruket
betydelig. Beleggbar etter 90 - 120 min ved normale
forhold. Sjikttykkelse 1 - 10 mm. Velegnet til gulv med
varmekabler. M1- og EC1 Plus-godkjent.
MX
Støvredusert, sementbasert flytsparkel for de fleste
typer underlag. Velegnet til bygging av fall og innstøping av varmekabler. Sjikttykkelse 3 – 40 mm. Sjikt
på opptil 10 mm er klare til å belegges etter 1 dag.
M1- og EC1 Plus-godkjent.

Casco - Produktkatalog 2019

27

Sparkel og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

501964

50634163

7311980141878

1 x 25 kg

42 x 25 kg

501963

50634178

7311980141892

1 x 25 kg

42 x 25 kg

536870

54058393

7612895378831

1 x 20 kg

49 x 20 kg

501962

50634182

7311980141908

1 x 25 kg

42 x 25 kg

501961

50636925

7311980141915

1 x 25 kg

42 x 25 kg

501948

50636933

7311980141946

1 x 25 kg

42 x 25 kg

MXF
Fiberarmert, sementbasert flytsparkel for de fleste
typer underlag. Velegnet til bygging av fall og innstøping av varmekabler. I tynne sjikt forsterker fibrene
slik at det ikke så lett oppstår svinnsprekker. Sjikttykkelse 3 – 40 mm. Sjikt på opptil 10 mm er klare til
å belegges etter 1 dag. EC1 Plus-godkjent.
DSP
Flytsparkel beregnet til gulv med ekstra stor
belastning, som for eksempel industri- og
butikklokaler og offentlige miljøer. Anbefales også til
garasjer og betonggulv utendørs, som for eksempel
terraser. Skal DSP ligge åpen uten overdekning, skal
den dekkes med plast de første 7 døgn. EC1 Plusgodkjent.
UX
Lav-emitterende, sementbasert flytsparkel til
helflatesparkling /avretting. For sjikttykkelser: 3–40
mm. Har lav svinnutvikling. Kun til innendørs bruk.
Kan kombineres med gulvvarme-systemer. M1og EC1 Plus-godkjent.
AP
Støvredusert, krympefri sparkelmasse på spesialgipsbasis. Spesielt godt egnet til bruk på svake
underlag som for eksempel gammelt lim, asfaltlim,
støpeasfalt og tregulv, men er også et meget godt
valg til de fleste andre underlag. Sjikttykkelse 1-30
mm, egnet til varmegulv. Ved behov for ettersparkling
brukes Casco FE AST. M1- og EC1 Plus-godkjent.
APF
Fiberarmert, krympefri sparkelmasse på
spesialgipsbasis. Spesielt godt egnet til bruk på
svake underlag som for eksempel gammelt lim,
asfaltlim, støpeasfalt, samt tregulv. Kan også brukes
på vanlige betongunderlag, pusslag, gamle keramiske
fliser, fuktbestandige sponplater, etc. Sjikttykkelse
3 - 30 mm og egnet til varmegulv. EC1 Plus-godkjent.
CASCO FLOOR EXPERT - HURTIGSTØP
SEZ PLUS
Sementbasert hurtigstøp til avretting og reparasjon
i tykke sjikt. Brukes innendørs på gulv som skal
belegges. Kan legges i sjikttykkelse fra 10 - 80
mm, og er egnet for varmegulv. Minimum 35 mm
sjikttykkelse ved flytende konstruksjoner. Beleggklar
etter 24 timer ved sjikt < 50 mm og normale
tørkeforhold. EC1 Plus-godkjent.
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Sparkel og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

503763

50634197

7311980141984

1 x 5 kg

90 x 5 kg

503764

50640032

7311980141991

1 x10 kg

60 x 10 kg

503766

50636944

7311980142011

1 x 5 kg

90 x 5 kg

503767

50636952

7311980142028

1 x 5 kg

90 x 5 kg

503790

50637194

7311980141960

1 x rull

12 x rull

494473

21259155

7311980125526

1 x stk.

100

494474

21259163

7311980116005

1 x stk.

400

15 m

494019

22730949

7311980126103

1 x stk.

290 x stk.

2m

494575

21259189

7311980125502

5 x stk.

1000

493882

29671377

7311980123911

1 x stk.

270

CASCO FLOOR EXPERT - PRIMERE og FORSTERKING
VD
Vanntynnet gulvprimer for bruk innendørs for å
forbedre vedheft til sugende underlag før avretting
med Casco gulvsparkler. Brukes også for å beskytte
underlaget mot fukt fra avrettingsmassen og for å
redusere sug. M1- og EC1 Plus-godkjent.
VD Fix
Ferdigblandet, hurtigherdende og løsemiddelfri
gulvprimer for bruk innendørs for å forbedre vedheft
til sugende underlag før avretting med gulvsparkler.
Brukes også for å beskytte underlaget mot fukt fra
avrettingsmassen og for å redusere sug. M1- og EC1
Plus-godkjent
VD Super
Ferdigblandet, løsemiddelfri og hurtigtørkende
gulvprimer som brukes for å forbedre vedheft til tette
og glatte underlag før avretting med Casco
gulvsparkler eller liming med Casco flislim. Kun
innendørs bruk. M1- og EC1 Plus-godkjent.
RENOTEX
Glassfiberforsterkende duk som gir ekstra styrke ved
avretting. Den multiaksielle konstruksjonen sørger
for kraftig forsterkning i alle retninger. Brukes ved
sparkling på sviktende konstruksjoner og på svake
underlag. Er ofte et godt alternativ på dårlige
gulvkonstruksjoner. Brukes i boliger, kontorer,
sykehus, skoler o.l.
TIlBEHØR SPARKEL
Tannsparkel
For utlegging flytting og sletting av avrettingsmasse.
Tannhøyde: 6 mm. Bredde: 30 og 60 cm.
Thermolist
Monteres på veggene, ned mot gulvet før avretting
med Casco avrettingsmasser for å gi mulighet til
ekspansjon.
Stengelist
Selvklebende skumlist som brukes i f.eks. døråpninger for avgrense området før uthelling av
avrettingsmasse. Dimensjon: 30 X 30 X 2000 mm.
Casco Blandebøtte
Kraftig transparent blandebøtte med markerte mål.
20 liter.
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Flislim

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

514430

51591275

7612895304441

4 x 4 kg

200 x 4 kg

492168

21257522

7311980116364

1 x 15 kg

64 x 15 kg

492169

22731020

7311980119679

1 x 25 kg

42 x 25 kg

514429

51591941

7612895304427

4 x 4 kg

200 x 4 kg

514909

51591884

7612895306643

1 x 15 kg

64 x 15 kg

492188

46534766

7311980139721

1 x 15 kg

64 x 15 kg

492151

42783118

7311980136454

1 x 15 kg

64 x 15 kg

492225

45931964

7311980137895

1 x 25 kg

42 x 25 kg

524307

51997396

7612895322995

6x1l

216 x 1 l

524309

51997521

7612895323114

1x3l

120 x 3 l

MultiFix
Sementbasert fleksibelt pulverlim for montering av
keramiske fliser på gulv og vegger. Godt egnet på
gulv med gulvvarme. Ute og inne.
M1- og EC1 Plus-godkjent.
MultiFix Rapid
Hurtigherdende, sementbasert, fleksibelt flislim for
montering av keramiske fliser på gulv og vegger.
Klar for fuging etter ca. 3 timer. Godt egnet på gulv
med gulvvarme. Innen- og utendørs bruk. M1- og
EC1 Plus-godkjent.
MultiFix White
Fleksibelt flislim basert på hvitsement for montering
av glassmosaikk og fargeømfintlig naturstein på
vegger og gulv. Gir ingen fargegjennomslag. Godt
egnet på varmegulv. Innen- og utendørs bruk.
M1- og EC1 Plus-godkjent.
MultiFix Premium
Støvredusert, fleksibelt flislim av høy kvalitet, basert
på lettfiller-teknologi. Tilsvarer ca. 20 kg med
konvensjonelt lim. Til vegger og gulv, både innenog utendørs. Godt egnet på varmegulv. M1- og EC1
Plus-godkjent.
FloorFlex Premium
Fleksibelt, støvredusert, sementbasert flytlim spesielt
utviklet for legging av storformatfliser. Har gode
flytegenskaper og er til varmegulv. Inneholder lettfiller
som gir et lavere forbruk enn konvensjonelle flislim.
Innen- og utendørs bruk. M1- og EC1 Plus-godkjent.
Casco Flislim Pasta Premium
Ferdigblandet pastabasert flislim egnet til keramiske
fliser (også storformat), sintrede fliser, naturstein,
teglfliser og glassmosaikk. Anbefalt i våtrom til
flissetting på vegg. En av flatene må være sugende.
Kun til innendørs bruk. Forbruk: 0,8- 2,6 l per m²
avhengig av tannsparkel og flis.
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Flislim og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

Bahama
beige

491547

44747265

7311980137536

6 x 1 kg

450 x 1 kg

Bahama
beige

491565

44747273

7311980137543

4 x 4 kg

192 x 4 kg

Brown

491544

44747432

7311980137598

4 x 1 kg

450 x 1 kg

Brown

491560

44747443

7311980137604

4 x 4 kg

192 x 4 kg

Anthracite

491549

44747235

7311980137505

6 x 1 kg

450 x 1 kg

Anthracite

491564

44747246

7311980137512

4 x 4 kg

192 x 4 kg

Anthracite

491539

44747254

7311980137529

1 x 15 kg

64 x 15 kg

Grey

491543

44747144

7311980137444

6 x 1 kg

450 x 1 kg

Grey

491562

44747152

7311980137451

4 x 4 kg

192 x 4 kg

Grey

491518

44747163

7311980137468

1 x 15 kg

64 x 15 kg

Light Grey/
Silver Grey

491546

44747076

7311980137383

6 x 1 kg

450 x 1 kg

Light Grey/
Silver Grey

491563

44747080

7311980137390

4 x 4 kg

192 x 4 kg

Light Grey/
Silver Grey

491536

44747095

7311980137406

1 x 15kg

64 x 15kg

Manhattan

491545

44747106

7311980137413

6 x 1 kg

450 x 1 kg

Manhattan

491561

44747125

7311980137420

4 x 4 kg

192 x 4 kg

Manhattan

491517

44747133

7311980137437

1 x 15 kg

64 x 15 kg

Dark Grey

491550

44747178

7311980137475

6 x 1 kg

450 x 1 kg

Dark Grey

491572

44747182

7311980137482

4 x 4 kg

192 x 4 kg

Dark Grey

491535

44747220

7311980137499

1 x 15 kg

64 x 15 kg

White

491548

44746955

7311980137352

6 x 1 kg

450 x 1 kg

White

491566

44747012

7311980137369

4 x 4 kg

192 x 4 kg

White

491530

44747038

7311980137376

1 x 15 kg

64 x 15 kg

492009

22150445

7311980124109

8x1l

192 x 1 l

492005

21602966

7311980124130

1x5l

96 x 5 l

492007

22731012

7311980124147

1 x 10 l

40 x 10 l

110 mm x
15 m

517445

51602297

7612895312293

10 x 1 stk.

300

110 mm x
30 m

517446

51602301

7612895312415

4 x 1 stk.

192

SEMENTBASERT FUGEMASSE
Dekor Premium
Støvredusert sementbasert fugemasse til fuging
av alle typer fliser og naturstein både innen- og
utendørs. Like godt egnet til brede som smale fuger.
Fugebredde 1-12 mm.
M1- og EC1 Plus-godkjent.

TIlBEHØR FLISLIM
Aqua Stop
Dispersjonsbasert membran. Enkomponent membran
ferdig til bruk. Gir en vanntett overflate under flisene.
EC1 og M1 godkjent. Vegg: 0,5 l/m² Gulv: 1,0 l/m².
Innendørs.
WetStop Tettebånd KL
Forseglingsbånd av høy kvalitet som er beregnet
brukt mellom gulv og vegger i våtrom for å sikre
tette overganger. Også egnet for andre
materialoverganger i våtrom. Monteres i og
overdekkes med Casco AquaStop membran.
EC1 Plus-godkjent.
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Flislim og tilbehør

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

106 mm x
15 m

517447

51602384

7612895312439

10 x 1 stk.

300

106 mm x
30 m

517448

51602365

7612895312453

4 x 1 stk.

192

10 - 24 mm

494581

42350677

7311980136645

20 x 1 stk.

14400

32 - 60 mm

494582

42354563

7311980136652

20 x 1 stk.

4800

70 - 125 mm 494583

42354597

7311980136669

20 x 1 stk.

2700

370 x 370
mm

507028

29731395

7311980128626

25 x 1 stk.

370 x 370
mm

494499

29731346

7311980129470

10 x 1 stk.

1000

110 mm x
110 mm

517494

51602392

7612895312491

20 x stk.

9000

110 mm x
110 mm

517495

51602418

7612895312514

20 x stk.

9000

494471

21259148

7311980104064

1 x 10 stk.

2500

WetStop Tettebånd SH
Selvheftende forseglingsbånd av høy kvalitet som
er beregnet brukt mellom gulv og vegger i våtrom
for å sikre tette overganger. Også egnet for andre
materialoverganger i vårtom. EC1 Plus-godkjent.
WetStop Rørmansjett MP
Mansjett til bruk på rør for å sikre tette gjennomføringer i våtrom. Monteres i og overdekkes med
Casco AquaStop enkomponent membran. EC1
Plus-godkjent.
WetStop Slukmansjett MG
Selvklebende slukmansjett. Dekkes med Casco
AquaStop. EC1 Plus-godkjent. Pakket stykkevis i
salgspakning.
WetStop Slukmansjett MG - plastpakket
Selvklebende slukmansjett. Dekkes med Casco
AquaStop. EC1 Plus-godkjent. Pakket stykkevis i
salgspakning.
WetStop Innvendig hjørne PC
Membran for bruk i innerhjørner sammen med
Casco AquaStop. EC1 Plus-godkjent.
WetStop Utvendig hjørne PC-E
Membran for bruk i ytterhjørner sammen med
Casco AquaStop. EC1 Plus-godkjent
Flislimsparkel 6120
Enkel flislimsparkel i plast med 4 forskjellige
tanninger.
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Renhold og vedlikehold

Produkt- og anvendelsesområde

Farge/
Art. nr.
tilleggsinfo.

NOBB nr.

EAN-nr.

Antall i
pakning

Ant./pall

494269

21259528

7314554685570

12 x 1 l

480 x 1 l

494270

21259536

7314554685716

3x5l

108 x 5 l

494368

21259437

7314554607572

12 x 1 l

480 x 1 l

494369

21259445

7314554607718

3x5l

108 x 5 l

494390

21259478

7314554612606

12 x 1 l

480 x 1 l

494391

21259486

7314554675571

12 x 1 l

480 x 1 l

493972

21259387

7314554604601

12 x 1 l

480 x 1 l

494366

21259411

7314554606575

12 x 1 l

480 x 1 l

494367

21259429

7314554606711

3x5l

108 x 5 l

494392

21259494

7314554677575

12 x 1 l

480 x 1 l

493973

48495784

7311980141496

6x1l

504 x 1 l

494393

48648403

7311980138946

6 x 1 stk.

330 x stk.

Allrent
Nøytralt, skånsomt rengjøringsmiddel til daglig renhold av alle malte og lakkerte flater, vinylbelegg, fliser,
rustfritt stål, emalje, porselen etc.
Dosering: 0,2-1 dl til 10 l vann.
Grovrent
Kraftig rengjøringsmiddel til ekstra skitne flater.
Brukes på malte og lakkerte flater, ubehandlede
betonggulv samt til rengjøring av maskiner og utstyr.
Dosering: 1-2 dl til 10 l vann.
Tekstil & Tepperens
Effektiv rengjøring av de fleste tekstilmaterialer, som
møbler og tepper i hjemmet, bilen, båten, campingvognen etc. Dosering: 2-5 dl til 10 l vann.
Bad & Dusjrent
Rengjøringsmiddel basert på naturlige fruktsyrer til
daglig renhold i våte rom. Fjerner hudfett, kalk,
såperester etc. NB: Må ikke brukes på marmor eller
annen kalkstein. Dosering: 1 l til 10 l vann.
Kombipolish
Silkematt og meget slitesterk, selvpolerende
polish. Beregnet på linoleum, vinyl og de fleste typer
steingulv. Skal blandes med vann.
Forbruk: 1 l ferdig utblandet rekker til 30-50 m².
Expertpolish
Polish som kan brukes på alle typer gulvbelegg, bortsett fra parkett, tregulv og myke gummigulv. Blank
overflate. Ferdig til bruk. Påføres i tynne sjikt.
Forbruk: 30 - 50 m² per liter.
Polishfjerner
Løsemiddelfritt og effektivt middel til fjerning av alle
typer gulvpolish og voks. Tilsatt parfyme.
Normal dosering: 1 l til 8 l vann.
Casco Newshine
Vanntynnet vedlikeholdsmiddel uten voks for
oppfrisking av slitte, lakkerte tregulv og parkett.
Beskytter lakken i miljøer med stor slitasje.
Kan også brukes på vinylgulv.
Brutal Wipes
Rengjøringsservietter for rask rengjøring og
flekkfjerning. Fungerer på uherdet lim, maling, fett,
fugemasser m.m. Også egnet for rengjøring av
verktøy. 72 servietter per boks.
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Salgs- og leveringsbetingelser
1.0
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.0
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.0
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.0
4.1.
4.2.
5.0
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.0
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.0
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5

8.0
8.1.
8.2.
9.0
9.1.
9.2.

GENERELT
I disse salgs- og leveringsbetingelsene omtales Sika Norge AS som “Leverandøren”, og kjøper som “Kunden”.
Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser gjelder samtlige leveranser fra Leverandøren med mindre det i det enkelte tilfelle skriftlig er avtalt noe
annet.
Ved mottak av leveranse fra Leverandøren, aksepterer Kunden disse salgs- og leveringsbetingelsene. Eventuelle kjøpsbetingelser fra Kunden er ikke
bindende for Leverandøren, og kan ikke i noe tilfelle anses akseptert med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd.
Disse salgs-og leveringsbetingelser trer i stedet for kjøpsloven og annen fravikelig lovgivning. I forbrukerkjøp gjelder disse salgs- og
leveringsbetingelsene med de endringer som følger av forbrukerkjøpslovens ufravikelige regler.
PRISER
Alle produkter leveres til Leverandørens ordinære salgspriser, ekskl. m.v.a., i henhold til gjeldende prisliste pr. ordredato med mindre annet er skriftlig
avtalt.
Leverandøren forbeholder seg i alle tilfelle rett til å regulere avtalte priser forholdsmessig i henhold til avgiftsendringer eller andre vedtak fra
myndighetene, og som er iverksatt før levering. Det samme gjelder ved økte kostnader for selskapet som følge av høyere råvarekostander, endrede
valutakurser, streik, krig, naturkatastrofer eller force majeure for øvrig.
Utstedelse av papirfaktura belastes med Fakturagebyr papir på kr. 50,-.
Det beregnes et småordregebyr på kr. 500,- for ordrebeløp mindre enn kr. 5 000,- eks. mva., i tillegg til fraktutlegg.
Bestillinger som skal hentes må være oss ihende senest kl. 13.00 dagen i forveien. Ved behov for henting av varer samme dag belastes ordren med et
hentegebyr på kr. 250,-.
Et tilbud er gyldig i 30 - tretti - dager med mindre annet er skriftlig avtalt.
LEVERING
Alle leveranser skjer EXW i overensstemmelse med siste utgave av Incoterms, med mindre annet er skriftlig forhåndsavtalt. I tilfeller hvor det er avtalt
at Leverandøren dekker fraktkostnader, gjelder dette kun for innenlands frakt. Øvrige fraktkostnader dekkes av Kunden. Leverandøren tegner kun
forsikring etter skriftlig bestilling fra Kunden, og for dennes regning.
Alle priser inkluderer emballasje, som ikke tas i retur med mindre annet fremgår av prislisten. Kanner, fat, palletanker og europaller, belastes i henhold til
gjeldende prisliste. Ved retur av palletanker i rengjort og ubeskadiget stand, krediteres kunde i henhold til prisliste.
Ved forhåndsavtalt levering CPT, må Kunden påse at mottakerstedet (siloer, tanker, lager m.v.) er egnet, og tilstrekkelig forsvarlig og hensiktsmessig
sikret og merket.
Kunden plikter å undersøke leveransen ved mottak for å avdekke eventuelle avvik fra ordrebekreftelsen, jfr. Pkt. 7.2.
BETALING
Når intet annet er avtalt skriftlig er betalingsfristen 30 dager fra fakturadato. Betaler ikke kjøperen ved forfall, påløper renter i h.t. Lov om renter
ved forsinket betaling av 1976 fra forfall til betaling skjer, med mindre annen rentesats er oppgitt i fakturaen. Ved forsinket betaling påløper videre
inndrivelsesomkostninger, herunder purregebyr, jf. også inkassoloven.
Kunden har ikke rett til videresalg eller bruk av varene før de er betalt. Leverandøren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av
eventuelle renter og omkostninger, er betalt, jfr. Panteloven paragraf 3-14 flg.
RETURER
Leverandørens produkter leveres med de spesifikasjoner og egenskaper som er angitt på produktets produktdatablad med mindre annet er skriftlig
avtalt. Siste versjon finnes på www.sika.no.
Kunden er selv ansvarlig for at bestilt og levert produkt er egnet til formålet.
Standardvarer selges ikke med returrett og tas kun i retur etter forutgående avtale. Varer som er spesielt tilvirket etter kjøpers spesifikasjoner, samt ikke
lagerførte varer tas ikke i retur.
For kurante varer som er returnert i henhold til pkt. 5.3, og deretter godkjent og funnet i orden av Leverandøren, vil det i overensstemmelse med
Leverandørens kvalitetssikringssystem, foretas følgende kreditering av Kunden: Retur innen 30 dager: 80 % av fakturapris. Retur innen 60 dager: 60 %
av fakturapris. Returfraktutgifter bæres av kjøper.
For varer som returneres men som ikke blir godkjent av Leverandøren blir det avkrevet kostnader til destrukson inkl. emballasje og frakt. Satser for
destruksjonsavgift: Spraybokser kr. 25,-/kg, fugemasser kr. 20,-/kg, malinger lim kr. 25,-/kg, plast/metallemballasje kr. 10,-/kg, mørtel kr. 0,50/kg,
tilsetningsstoffer flytende kr. 20,-/kg, vannglass /akseleratorer kr. 20,-/kg.
FORSINKELSE
Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står Leverandøren fritt til å velge leveringstidspunkt, og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse. Kunden kan
heve kjøpet hvis forsinkelsen er vesentlig, forutsatt at varen ikke er tatt i bruk.
Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig, brann, streik, lockout eller annen force majeure.
Leverandørens eventuelle erstatningsansvar omfatter kun kundens direkte økonomiske tap med mindre Leverandøren har handlet uaktsomt.
Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til det beløp som tilsvarer pris på varene som er forsinket.
For at ansvar skal kunne gjøres gjeldende må skriftlig, begrunnet reklamasjon foretas omgående og senest innen 8 dager etter levering.
Produksjonskode må oppgis og kopi av aktuell faktura vedlegges reklamasjonen.
MANGLER
Mangler ved leverte produkter kan bare gjøres gjeldende ved skriftlig reklamasjon til Leverandøren med angivelse av produksjonskode og med samtidig
oversendelse av kopi av faktura. Påberopt mangel må begrunnes og dokumenteres.
Reklamasjon må foretas omgående for synlige mangler, og senest innen 8 dager etter leveranse, jfr. Pkt. 3.4. Mangler kan ikke i noe tilfelle påberopes
senere enn 6 mnd. fra levering.
Er mangelen vesentlig kan Kunden heve kjøpet. For øvrig foretar Leverandøren omlevering.
Mangelansvaret omfatter ikke erstatning for Kundens indirekte tap og forutsetter for øvrig at mangelen kan tilbakeføres til uaktsomhet fra selskapet.
Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til avtalt pris for de mangelfulle varer.
Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Leverandørens produkter er gitt i god tro, basert på Leverandørens
inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i
materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd
kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen
form for juridisk ansvar.
PRODUKTANSVAR
Kunden, evt. annen bruker av produktene, må teste produktets egnethet til den aktuelle anvendelse og bruk.
Leverandøren har produktansvar i henhold til produktansvarsloven.
TVISTER
Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke og komme frem til en minnelig ordning gjennom forhandlinger. Tvister kan etter
dette bringes inn for Leverandørens verneting, med mindre partene blir enige om voldgiftsbehandling etter reglene i lov om voldgift.
Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.

Produktene som gjør din hverdag enklere

Helt enkelt smart!
For experts from experts: En merkevare for alle bruksområder: Casco Floor Expert. Et smart valg som forenkler din
jobbhverdag. Kun ett merke for alle typer gulvarbeid. Casco Floor Expert er den helproffe sparkelserien, som sikrer et
vellykket resultat, og gulvlimet for de fleste gulv belegg. Påføringsvennlig, pålitelig – og en oversiktlig produktfamilie.
Hils på dine nye suksessprodukter!

Finn ut mer: www.casco.no
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