
Se mere: www.casco.dk

For experts from experts

©
 S

ik
a

 D
a

n
m

a
rk

 A
/S

  
 1

2
.2

0
1

9
 -

 C
S

T
 

F
o

rb
e

h
o

ld
 f

o
r 

tr
y

k
fe

jl

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.casco.dk

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

Velegnet til limning af fleste typer PVC belægninger, 
plast uden PVC, LVT-fliser og til de fleste tekstilbe-
lægninger med eller uden bagsidebelægning på 
sugende underlag.

CascoProff DC
En nyudviklet gulvlim med ca. 40% 

reduceret CO2-belastning og 92% 

bæredygtige råmaterialer. Den er  

fiberforstærket med højere slutstyrke.



Den hurtigste hybrid gulvspartelmasse 
Hybrid gulvspartelmasse, der udlægges i 
lagtykkelser fra 1-10 mm. Produktet er en 
kombination af gips og cement, og 
resultatet er en gulvspartelmasse med de 
bedste egenskaber fra begge verdener, og 
så er den tilmed støvreduceret. Med HL 10 
kan du nøjes med ét produkt, da den kan gå 
på alle typer undergulv, og de fleste typer 
belægning kan monteres efter kun ca. 6 
timer, og lagtykkelser på 10 mm tørrer på 
blot 12 timer! Du får her et produkt der har 
markedets hurtigste tørretid,  har en virkelig 
stabil hærdeproces og der opbygges 
hurtigt styrke. Produktet kan anvendes 
direkte på kritiske underlag, og en pose har 
hele 12 måneders holdbarhed, så det er en 
sikker vinder at have med i bilen. 

Forbrug: 1,6 kg/m2/mm                                                           
Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 6 timer ved 5 mm, ca. 12 timer 
ved 10 mm                                                                              
Emballagestørrelse: 25 kg

Gulvspartelmasse af gips og cement 
Hybrid gulvspartelmasse, der udlægges i 
lagtykkelser fra 3-50 mm. Produktet er en 
kombination af gips og cement, og 
resultatet er en gulvspartelmasse med de 
bedste egenskaber fra begge verdener.     
HL 50 har mange af de samme egenskaber 
som HL 10, men HL 50 går helt op i 50 mm, 
og er specielt velegnet til opgaver, hvor 
produktet udlægges med pumpe. 
Produktet har en meget stabil hærdepro-
ces, og man opnår et flot resultat uden 
revner, selv ved høje lagtykkelser. Produkt 
opbygger hurtigt styrke, og kan anvendes 
direkte på kritiske underlag. Holdbarheden 
på en pose er 12 måneder, så man kan roligt 
have HL 50 på lager - den kan bruges til 
langt det meste.

Forbrug: 1,8 kg/m2/mm                                                           
Lagtykkelse: 3-50 mm 
Gangbar: Ca. 2-3 timer 
Belægningsklar: Ca. 48 timer ved 50 mm                                                                              
Emballagestørrelse: 25 kg

HL 50HL 10

Primer der går op til 96% RF 
Færdigblandet fugt- og alkalispærrende 
primer. Kan anvendes på beton. Med to lags 
påføring kan VD Moisture Block fungere 
som barriere for restbyggefugt målt op til 
96% RF. Primeren behøver ikke slibes 
mellem lagene, så der er sparet en 
arbejdsgang og sammen med den korte 
tørretid, betyder det, at der kan spartles og 
primes samme dag.

Forbrug: Ca. 0,3 l/m2 
Tørretid: Ca. 15 - 30 minutter                                          
Emballagestørrelse: 10 l

VD Moisture Block

Specialudviklet elastik gulvlim til 
behandlet og ubehandlet træ. Limen kan 
anvendes til fuldlimning af mosaik-, 
lamel- og rodparket. Limen har en 
lyddæmpende effekt på 9 dB. 

Forbrug: 1 liter/1-2 m2 
Hærdetid: gangbar efter 8 timer                                        
Emballagestørrelse: 2x4,2 l poser og 10 l spand 

Andre nye Casco Floor Expert produkter

 Parkett Elastic Comfort

Teknisk data CascoProff DC

Kemisk basis Syntetisk harpiksdispersion m/ vedhæftningsadditiver

Forbrug 3–6 m2 / liter

Anvendelsestid Montering ca. 5–20 min. Efterjustering ca. 20-30 min.

Værktøj Tandspartel fx 6108, 6118, 6121

Holdbarhed 12 måneder, min. +10°C i uåbnet emballage

Konsistens Tixotropisk

Tørstofindhold vægt Ca. 74,5%

Belastning Belastbar efter 24 timer, fuldt hærdet efter 72 timer

Varenr. 628216

EAN 7612895588995

Emballage 10 liter spand

Belægningsmateriale PVC, PVC-fri, linoleum, LVT, tekstil

CascoProff DC er en fiberforstærket  

gulvlim til vådlimning.  Limen har en høj 

styrke og er velegnet til sugende underlag. 

Med CascoProff DC får man et produkt  

med 92% bæredygtige råmaterialer.  

Samtidig er CO
2 
belastningen reduceret 

med mere end 40% sammenlignet med 

vores andre bestseller gulvlime.

Nogle af råmaterialerne er biobaseret  

efter massebalanceprincippet og er  

certificeret ifølge TÜV SÜD CMS 71  

”Renewable Resources”.

Flere fordele

• Kort ventetid

• Hård elastisk limfuge

• Meget høj slutstyrke

• Egnet til gulvvarme

• Hurtig udvikling af vedhæftningsstyrke

Vil du have mere information om  

produktet kan du finde datablade mv.  

på www.casco.dk. 

CascoProff DC

• 40 % reduceret CO2-belastning
• 92 % bæredygtig råmateriale

• Fiberforstærkning
• Højere slutstyrke
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