
Produkter til den professionelle gulvlægger



Casco & SCHÖNOX har slået sig sammen og skabt    

Casco Floor Expert
Casco har med sine gulvlime været en stærk spiller på markedet i mange år. Ligeledes har SCHÖNOX suppleret 
markedet med gulvspartelmasser. To varemærker med en solid historie og gennemprøvede kvalitetsprodukter! 
Vi har samlet hele paletten af gulvprodukter under ét varemærke: Casco Floor Expert. 

• Et specialiseret og professionelt gulvprogram.
• Præcis samme produkter, som du anvender i dag, blot under et nyt varemærke.
• Ikoner på posen, der hurtigt angiver de vigtigste tekniske informationer. 
• QR koder på emballagen leder dig direkte til produktet på hjemmesiden.
• Alt samlet under én kategori på www.casco.dk.
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Alt samlet ét sted
Fordi vi har samlet gulvprodukterne fra Casco og SCHÖNOX under ét varemærke, behøver du kun at klikke ind på 
én hjemmeside for at hente datablade m.m. Sortimentet fra Casco Floor Expert er samlet på www.casco.dk. 

På emballagen sidder der QR-koder flere steder, hvis du scanner denne, kommer du direkte ind til produktet 
på hjemmesiden, hvor du kan se datablade m.m. Let, enkelt og lige ved hånden!
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CascoProff

CascoProff GP

CascoProff Extra

CascoProff Universal

CascoProff Extreme

CascoProff HighTack     NY

CascoLin

CascoLin Extra

LinoTex

CascoLin Plus Kommer 2017       NY

Vinyl Linoleum

Parkett Elastic Plus CascoProff Textile

CascoProff TapeFix

CascoProff TexFix     NY

Parket Tekstil

Gummilim

CascoThan 2K

CascoProff Conductive

CascoProff Solid

DraLoss/SlipPrimer

Gummi Special
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FIN Gulv - inde 1-5 mm 3 t  1,3 kg/m2/mm

EF Gulv - inde 1-20 mm 2 t  1,4 kg/m2/mm

ZZ Gulv & væg - inde 0-5 mm 30 min <0,5 mm 1,1 kg/m2/mm

RR     Gulv - inde 1-10 mm 4 t 1,6 kg/m2/mm

AST Gulv - inde 0-5 mm 12 t <5 mm 1,3 kg/m2/mm

C

SP-X Gulv - inde 0,5-25 mm 16 t <10 mm  1,5 kg/m2/mm

ZM Gulv - inde 1-10 mm 24 t <5 mm  1,5 kg/m2/mm

ZM RAPID Gulv - inde 1-10 mm 1,5-12 t*  1,5 kg/m2/mm

FC Gulv - inde 1-8 mm 16 t <5 mm  1,5 kg/m2/mm

DSP Gulv - inde og ude 3-15 mm 24 t <5 mm  1,8 kg/m2/mm

MX Gulv - inde og ude 3-40 mm 24 t <10 mm  1,8 kg/m2/mm

G

AP Gulv - inde 1-30 mm 24 t <3 mm 1,5 kg/m2/mm

APF Gulv - inde 3-30 mm 24 t <3 mm 1,5 kg/m2/mm

XA Gulv - inde 1-10 mm 48 t <3 mm 1,5 kg/m2/mm

XAF Gulv - inde 1-10 mm 48 t <3 mm 1,5 kg/m2/mm

G ADE Gulv - inde 3-60 mm 24 t <3 mm 1,8 kg/m2/mm

C = Cementbaseret    G = Gipsbaseret              = underlag til Sikafloor   *Se gældende produktinformation på www.casco.dk

VD 40-100 g/m2

VD Super 125 g/m2
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Påføring Lagtykkelse
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Forbrug / 1 mm Belægningsklar 

≈  
x t  x kg

 1 m2

oversigt   3Se altid gældende produktinformation på www.casco.dk
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Underlag Primer / forberedelse Hand / Standfaste Flow / Selvnivellerende Base
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Beton VD 5 5

Spartlet beton VD 5 5

Gulvgipsplader VD 5 1

gips / anhydrit VD

Metal / stål VD Super 1 1 1 1 1  1  1 6  1

Støbeasfalt VD 4 4 7 8 7 7 7 7 7

Keramiske fliser,  
terrazzo

VD Super
5 6

Krydsfinér, 
gulvspånplader

VD
5 / 2 2 5 2 3 3

Trægulve VD 5 / 2 2 2 8 8 8 8 8

Epoxy VD Super 4

Limrester af asfaltlim VD  5 4 4 5 5 5

Limrester VD 3 3 6 3

Letbeton VD 5 3 1 1 1 1 1 1

Udendørs Svumning 6

Gulvvarme VD 7

Gammel gulvbelægning Rengøring 7

SPARTELMASSE 

1 Kontakt Teknisk Service

2  Ikke større areal end 7 m2 ved lagtykkelse over 3 mm

3 Tjek holdbarheden - påvirkes limfilmen negativt af alkaliniteten

4 Når man anvender PVC belægning og lagtykkelse under 5 mm,  

 skal der anvendes en migrationsspærre for at forhindre misfarvning 

5 Ikke behov for primer på rene og støvfrie flader

6 Se produktinformation for nærmere information om arbejdsmetode og lagtykkelse 

7 Ved lagtykkelse på 5 mm skal der anvendes en migrationsspærre for at forhindre misfarvning 

8 Konstruktionen kan forstærkes med Renotex

Bedste valg

Kan anvendes 

Kan ikke anvendes

TECHNOLOGY
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Belægning Vinyl Linoleum Træ Tekstil Gummi Special

Antistatiske¹

Ledende¹

Gummi

Gummifliser

Klodsegulve

Kokos

Kork med PVC

Naturkork

Lamelparket

Linoleum 1 1

Mosaikparket

Nålefilt

Lyddæmpende 
underlag

1 1

Stavparket -
ubehandlet

Stavparket - 
behandlet

Tæppefliser

Tekstil

PVC, LVT 1 1 1

Klorfrie

Vinyl - homogen

Vinyl - skumbagside

Vinylfliser

PVC på væg
>0,6 mm

Limspartler BCDG BCDG BCD BCD BCDEG BCDG G G G G EFH BCDE BCDI G CDG 2 BCD I

Bedste valg

Kan anvendes

GULVLIM

B Limspartel 6103 
Bredde: 20 cm
Anvendes til: 
Gulvlim/vinyl
Rækkeevne: 5 m2/l

A Limspartel 6102
Bredde: 11 cm
Anvendes til: 
Kontaktlim og 
gulvlim
Rækkeevne: 6-7 m2/l

C Limspartel 6108
Bredde: 28 cm
Anvendes til: 
Gulvlim/vinyl
Rækkeevne: 4-5 m2/l

D Limspartel 6109
Bredde: 23 cm
Anvendes til: 
Gulvlim/vinyl
Rækkeevne: 4 m2/l

E Limspartel 6118
Bredde: 23 cm
Anvendes til: 
Tekstil med actionback, 
mosaik- og lamelparket
Rækkeevne: 2-3 m2/l

F Limspartel 6119
Bredde: 23 cm
Anvendes til: 
Parketlim, hvor under- 
laget er max 85 % RF
Rækkeevne: 1 m2/l

G Limspartel 6121
Bredde: 28 cm
Anvendes til: 
Linoleum og gummilim
Rækkeevne: 3-3,5 m2/l

H Parkett Xpress 
maskine
Bredde: 40 cm
Anvendes til: 
Parkett  Elastic Plus i 
poser á 4,2 liter
Rækkeevne: 0,5-1 m2/l 
afhængig af hastighed

Kan ikke 
anvendes

guide  5Se altid gældende produktinformation på www.casco.dk

Ny farve



SuperFix
HÅNDVÆRKERENS 
STÆRKESTE VÅBEN



Kontaktlim der anvendes til limning af gulv- og 
vægmaterialer af vinyl, PVC måtter, PVC-fri måtter, 
gummi, linoleum, laminat, naturkork, polystyrenskum, 
læder m.m.

Monteringstid: Op til 4 timer                                                                             
Emballagestørrelse: 1 liter og 5,5 liter

Casco Contact

Cascol Floor er en 1-komponent, fugtbestandig PVAc 
lim, der anvendes til limning af lamelparket i fer og 
not. Giver en stærk og farveløs fuge, der er fugt- og 
vandbestandig (opfylder EN 204/205 D3).

WoodFiller er en træfiller, der anvendes til fyldning og 
reparation af revner og huller i træ. WoodFiller kan 
slibes, males, bejdses og lakeres. 

Farver på WoodFiller: Natur, eg og teak                                                                                    
Emballagestørrelse: Cascol Floor 750 ml og WoodFiller 40 ml

SMP-baseret højelastisk gulvfugemasse, der 
anvendes til bevægelsesfuger, ved rørgennem- 
føringer, overgange mellem forskellige materialer 
samt dilatationsfuger. Kan overmales med maling, 
lak og olie.

Farver: Hvid, mørkt træ, lyst træ, sort, grå og eksotisk træ 
Fugebevægelse: 25 %                                                                                       
Hårdhed: 40 Shore A                                                                                 
Skindtid: Ca. 45 minutter                                                                                    
Emballagestørrelse: 300 ml

Cascol Floor & WoodFiller

FloorSeal 

10 sekunders lim der er meget velegnet til udvendi-
ge hjørner, kantrejsninger, løse hulkehler samt at lime 
mindre buler ned. 

Farve: Transparent                                                                                               
Emballagestørrelse: 85 ml

Cyanoacrylatlim

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.

Farver: Hvid, transparent, grå, sort, manhattan, sølvgrå, mørkegrå, 
antracit, sandsten, sandgrå og jasmin 
Fugebevægelse: 25 %                                                                                                                                                
Skindtid: Ca. 10-35 minutter                                                                                    
Emballagestørrelse: 300 ml

Super stærk, fugthærdende 1-komponent monterings-
lim, der anvendes til montering af fx sparkeplader, 
trappeforkanter, paneler, skinner, profiler m.m. Tåler 
vand, varme og kulde. XtremFix har et kraftigere 
initialhug, og hæfter umiddelbart op til 1000 kg/m² 
vandret og 200 kg/m² lodret. Begge monteringslime 
holder op til 5000 kg/m² efter hærdning.

Åbentid: SuperFix ca. 20 minutter, XtremFix ca. 10 minutter                                                                       
Hærdetid: Ca. 3 mm/døgn                                                                                              
Emballagestørrelse: 40 ml, 300 ml og 600 ml - XtremFix kun 300 ml

Sanitary Silicone

SuperFix & XtremFix
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Casco byder fortsat på en 

masse gode produkter. 

Nogle af disse er rare at 

have ved hånden for de 

fleste håndværkere. 

Vi har udvalgt nogle 

herunder...
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SCHÖNOX spartelmasserne til 
gulvlæggeren har skiftet navn og 
layout til: Casco Floor Expert 

• Et specialiseret og professionelt gulvprogram.

• De blå poser er standfaste (Hand) og de grønne er selvnivellerende (Flow).

• Ikoner på posen, der hurtigt angiver de vigtigste tekniske informationer.

• QR kode flere steder på posen, som leder dig hen til databladet. 

• Indholdet er det samme - præcis samme SCHÖNOX teknologi som du kender den.

Gulvspartelmasse

8     
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Flow / selvnivellerende

Hand / standfaste

Base / puds
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FC ZM RAPID 

Gulvspartelmasse med god flydeevne 
SP-X  er en støvreduceret gulvspartelmas-
se med virkelig gode selvnivellerende 
egenskaber. Produktet er 90 % støvreduce-
ret ved blanding, hvilket gør den velegnet 
til områder, hvor andet arbejde fortsætter 
mens renoveringen står på. Har en høj 
tryk- og bøjningsstyrke, der gør den 
velegnet til offentligt miljø. Anvendes på 
gulve, hvor der senere skal monteres 
gulvbelægning. Kan anvendes som 
underlag til Sikafloor® produkter.

Lagtykkelse: 0,5-25 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 16 timer ved 10 mm                                           
Emballagestørrelse: 25 kg

Fin selvnivellerende gulvspartelmasse 
ZM  er en cementbaseret selvnivellerende 
gulvspartelmasse med rigtig gode 
flydeegenskaber. Anvendes på underlag 
af beton, betonpudslag, betondæk o.lign. 
inden montering af gulvbelægning.        
Kan anvendes som underlag til Sika-
floor® produkter.

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 5 mm                                            
Emballagestørrelse: 25 kg

ZMSP-X

Ekstrem hurtig gulvspartelmasse 
ZM RAPID er en ekstrem hurtighærdende 
og selvnivellerende gulvspartelmasse. På 
de fleste underlag er den klar til 
belægning efter kun 1,5-2 timer. Rigtig 
god sammen med gulvvarmesystemer 
grundet den høje trykstyrke og den gode 
flydeevne. Meget velegnet til pumpning. 
Kan anvendes som underlag til Sika-
floor® produkter.

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 1 time 
Belægningsklar: Ca. 1,5-2 timer ved 10 mm                
og efter ca. 12 timer ved mere fugtfølsomme 
belægninger som fx parket                                                                               
Emballagestørrelse: 25 kg

≈  
1,5-2 t

10        

Hurtig selvnivellerende gulvspartelmasse 
FC er en hurtighærdende, fin og selvnivelle-
rende gulvspartelmasse, der er belægnings 
-klar på ét ’gulvlæggerdøgn’. Anvendes til 
fin nivellering  på underlag af beton, 
betonpudslag, betondæk o.lign. inden 
montering af gulvbelægning. 

Lagtykkelse: 1-8 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 16 timer ved 5 mm  
Emballagestørrelse: 25 kg



Gulvspartelmasse, der kan stå alene 
DSP  er en vandresistent lysegrå gulvspar-
telmasse til betongulve.  DSP kan anvendes 
ude og inde og kræver ikke yderligere 
belægning. Kan bl.a. anvendes på 
betongulve, i garager, i kældre, på altaner 
samt til industrigulve. Til områder med 
meget høj belastning eller hvis man 
ønsker et ensartet udseende skal 
overfladen behandles. 

Lagtykkelse: 3-15 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 5 mm                                               
Emballagestørrelse: 25 kg
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Selvnivellerende grovkornet                
gulvspartelmase 
MX har fine selvnivellerende egenskaber 
og kan anvendes ude og inde på gulve, 
hvor der senere skal monteres gulvbelæg-
ning. Kan anvendes til indstøbning af 
varmerør- og kabler samt til områder med 
midlertidig eller permanent vandbelast-
ning. 

Lagtykkelse: 3-40 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 10 mm                                            
Emballagestørrelse: 25 kg

MXDSP
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Multiaxialt armeringsnet af glasfiber 
RENOTEX er et multiaxialt armeringsnet 
der fx kan anvendes sammen med APF. 
Kombinationen optager spændinger i alle 
retninger og giver en ekstra forstærkning 
af svage underlag. Et godt valg til 
forbedring af dårlige gulvkonstruktioner. 

Emballagestørrelse: 1,20 x 42 m 

RENOTEX  
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XA 

Gipsbaseret gulvspartelmasse 
XA er en gipsbaseret selvnivellerende 
gulvspartelmasse til spartling af gulve 
med limrester, letbeton, asfalt m.m. inden 
montering af gulvbelægning. Har gode 
flydeegenskaber og ingen krympe- 
spænding. 

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 48 timer ved 3 mm                                          
Emballagestørrelse: 25 kg

Gipsbaseret og fiberforstærket              
gulvspartelmasse  
XAF er en gipsbaseret og selvnivelleren-
de gulvspartelmasse til spartling af 
anhydrit, asfalt, gulve med limrester samt 
svage underlag inden montering af 
gulvbelægning. XAF er fiberforstærket og 
udlægges med rive. Kan anvendes i 
kombination med armeringsnettet 
RENOTEX. 

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 48 timer ved 3 mm                                           
Emballagestørrelse: 25 kg

APFAP

XAF

Gipsbaseret gulvspartelmasse 
AP er en støvreduceret og gipsbaseret 
gulvspartelmasse med fine selvnivelleren-
de egenskaber. AP er spændingsfri og er 
særlig velegnet til svage og ustabile områ-
der. Anvendes indendørs til afretning og 
fuldspartling på gulve, hvor der senere 
skal monteres gulvbelægning.  

Lagtykkelse: 1-30 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 3 mm                                                 
Emballagestørrelse: 25 kg 

Gipsbaseret og fiberforstærket              
gulvspartelmasse 
APF er en fiberforstærket og selvnivelle-
rende gipsbaseret gulvspartelmasse. 
APF  er specielt velegnet til spartling af 
trægulve og svage underlag.                      
Ved anvendelse på forskelligt arbejdende 
underlag anvendes APF sammen med 
armeringsnettet RENOTEX. Kombinatio-
nen anvendes for at give ekstra forstærk-
ning og undgå revnedannelse. 

Lagtykkelse: 3-30 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 3 mm                                           
Emballagestørrelse: 25 kg

12            
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Standfast, hvid og ekstrem hurtig 
reparationsspartelmasse 
ZZ er en hvid og ekstrem hurtig repara-
tionsspartelmasse, der kan anvendes på 
de fleste underlag inden montering af 
belægning. ZZ er fleksibel og primerfri.
Den korte hærdetid gør ZZ til det perfekte 
valg ved hurtige reparationer og til at 
udjævne niveauforskelle.  Den hvide farve 
minimerer risikoen for farvegennemslag 
ved anvendelse af lyse materialer. 
Belægning kan monteres efter kun 30 
min. ved 0,5 mm lagtykkelse. 

Lagtykkelse: 0-5 mm 
Gangbar: Ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Ca. 30 minutter ved 0,5 mm                                      
Emballagestørrelse: 4,5 kg

ZZ  

Standfast  reparationsspartelmasse 
RR er en standfast reparationsspartel-   
masse, der anvendes til opretning  og 
reparation af de fleste underlag inden 
montering af gulvbelægning.                            
Har en høj tryk- og bøjningsstyrke og        
fine arbejdsegenskaber. Ved tykkere lag 
(10-50 mm) blandes produktet med sand.  
Kan anvendes som underlag til Sika-
floor® produkter.

Lagtykkelse: 1-10 mm (10-50 ved tilsætning af sand) 
Gangbar: Ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Ca. 4 timer                                             
Emballagestørrelse: 25 kg

RR   

≈  
4 t

≈  
0,5 t
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EStandfast og hurtighærdende                     
reparationsspartelmasse 
EF er en støvreduceret universal/kombi-filler 
til udfyldning, reparation, faldopbygning 
og afretning på de fleste underlag 
indendørs inden montering af gulvbelæg-
ning. Produktet er hurtigt klar til belæg-
ning. Ved tykkere lag (20-50 mm) blandes 
produktet med sand. 

Lagtykkelse: 1-20 mm (20-50 ved tilsætning af sand) 
Gangbar: Ca. 1 time 
Belægningsklar: Ca. 2 timer                                             
Emballagestørrelse: 15 kg

Standfast og primerfri gulvspartelmasse 
FIN er en støvreduceret og hurtighærdende 
standfast finspartelmasse.  FIN er primerfri 
på normalt sugende underlag og økono-
misk grundet det lave forbrug. Den 
fleksible konsistens gør den nem at 
påføre og giver en flot og glat finish. 
Anvendes indendørs til opretning og 
reparation på de fleste underlag.          
FIN går op i 5 mm lagtykkelse, men kan 
udlægges op til 20 mm lokalt (max 0,5 m²).

Lagtykkelse: 1-5 mm (lokalt op til 20 mm) 
Gangbar: Ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Ca. 3 timer                                             
Emballagestørrelse: 15 kg

FIN EF

≈  
3 t

≈  
2 t

Fortsættes næste side 



Gipsbaseret selvnivellerende puds 
ADE er en selvnivellerende, gipsbaseret 
puds, der især velegner sig til afretning af 
svage underlag såsom asfalt, anhydrit o.lign.  
Anvendes indendørs på gulve, hvor der 
senere skal monteres gulvbelægning. 

Lagtykkelse: 3-60 mm 
Gangbar: Ca. 4 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 3 mm                                           
Emballagestørrelse: 25 kg (bestillingsvare)

ADE

14    

Standfast og primerfri gipsbaseret 
gulvspartelmasse 
AST er en primerfri, støvreduceret og 
gipsbaseret standfast gulvspartelmasse. 
Anvendes indendørs til opretning og 
reparation af revner og lunker før eller efter 
finspartling med gipsbaserede spartelmas-
ser på underlag af cement, gips og træ.     
Er spændingsfri og giver en flot finish. 

Lagtykkelse: 0-5 mm 
Gangbar: Ca. 1 time 
Belægningsklar: Ca. 12  timer ved 5 mm                                           
Emballagestørrelse: 15 kg

AST
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Vandbaseret dispersionsprimer 
VD er en vandbaseret dispersionsprimer, 
der anvendes på sugende underlag inden 
spartling med gips- eller cementbasere-
de Casco Floor Expert gulvspartelmas-
ser. Primning udføres for at opnå et ensartet 
sugende underlag. Kan også anvendes til 
svumning. Skal altid fortyndes.  

Forbrug: Ca. 40-100 g/ m2                                                     
Forbrug - fortyndet 1:3: ca. 20 m2 / kg 
Tørretid: Forbedret vedhæftning og reduceret 
sugeevne efter ca. 30 min. og fugtbeskyttende efter 
24 timer                                                                                   
Emballagestørrelse: 1 kg, 5 kg og 10  kg

VD

Vandbaseret, specialprimer - klar til brug  
VD Super er en færdigoprørt dispersionspri-
mer, der anvendes til tætte underlag inden 
spartling med cement- og gipsbaserede 
spartelmasser.  Primning udføres for at 
forbedre vedhæftningen. VD Super hæfter 
på glatte flader og velegner sig også til 
gamle overfladebelægninger af vinyl, 
gummi, linoleum eller epoxymaling (ikke 
polyolefin eller PU).

Forbrug: Ca. 125 g/m2 
Tørretid: Ca. 30 minutter - 2 timer                                         
Emballagestørrelse: 5  kg

VD Super
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Gulvlim

Du ved det godt allerede...
Casco gulvlim er til den professionelle 
gulvlægger. Vi understreger det blot 
med det nye navn: Casco Floor Expert
Vi laver ingen ændringer på selve produktet, men vi opgraderer layoutet og 

giver varemærkenavnet endnu mere definition; Floor Expert - produkter til den 

professionelle gulvlægger. Indholdet er det samme, så du kan arbejde med 

produkterne som du plejer.

• Tydelig information på produktet om anvendelsesområde m.m. 

• Tydeligt forbundet til Casco Expert Floor gulvspartelmasser.

• Produktnavne forbliver de samme.

• Produktfarver forbliver de samme.

• Din arbejdsgang forbliver den samme.

16     
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Vinyl

Udbuddet af vinylgulve er stort og til tider komplekst - der findes løsninger til nærmest alle miljøer.  

Vores gulvlime er tilpasset de særlige krav der stilles til de forskellige løsninger, samtidig er gulv-      

limene nemme at anvende og giver pålidelige resultater. 

Linoleum

Linoleum er et populært valg på grund af sine naturlige egenskaber og mange anvendelses-

muligheder. Linoleum er er et naturmateriale og har en helt utrolig slidstyrke. Vores lime til linoleum 

er nemme at arbejde med og har et meget lavt indhold af vand.  

Parket

Træ er et levende materiale og er derfor visuelt meget spændende. Træet reagerer på sine omgi-

velser og derfor skal limen være af god kvalitet. Vores parketlim er udviklet så den kan anvendes til 

langt de fleste typer trægulve og læggemetoder, og kan endda påføres betonunderlag med op til 

85 % RF – med kun lidt eller ingen ventetid. 

Tekstil

Grove typer af tekstile belægninger - såsom kokos, jute, sisal og actionback – er mere krævende at 

lægge, og det sætter krav til limen. Vi har gulvlim med et ekstra stærkt hug til de svære belægninger 

samt vandbaseret gulvlim med ‚tape‘ effekt til simpel udskiftning af tæppefliser. 

Gummi

Gummigulve er robuste og alsidige og har den fordel at de kan modstå ekstrem høj belastning samt 

generel slid og ælde. Med vores lime til gummi har du mulighed for at vælge om det er til almindelige 

miljøer eller miljøer med et væsentligt højere belastningsniveau.  

Special

Casco Floor Expert har også produkter til helt særlige behov. 



Gulvlim der kan anvendes til de fleste typer pvc,  
tekstil, homogen vinyl samt vinyl med bagside.        
Kan også anvendes til polyolefine belægninger     
med primet bagside.

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter,  
hæftlimning ca. 30-60 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 73 %                                                                                
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff  

Meget hurtig gulvlim med et aggressivt hug og lang 
monteringstid. Velegnet til små og vanskelige 
områder, hvor lang åbentid er nødvendigt.                   
Anvendes på tætte og sugende underlag.          
Bemærk; Erstattes af CascoProff HighTack       

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter,  
hæftlimning ca. 30-120 minutter. Varmeaktiveres i op til ca. 180 min. 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 75 %                                                                                
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff Extreme

Hurtig dispersionsbaseret gulv-og væglim med et 
stærkt hug og lang monteringstid. Anvendes til de 
fleste typer vinyl. Kan anvendes på sugende og ikke 
sugende underlag. 

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter, 
hæftlimning ca. 20-90 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 72 %                                                                                    
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff Extra

Meget hurtig gulvlim med et virkelig aggressivt hug 
og maksimal monteringstid. Velegnet til de fleste 
typer vinyl- og tekstile belægninger samt små 
vanskelige områder. Kan varmeaktiveres.                 
Bemærk; Erstatter CascoProff Extreme 

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter,  
hæftlimning ca. 30-180 minutter. Varmeaktiveres i op til ca. 240 min. 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 78 %                                                                                    
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff HighTack
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CascoProff GP
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Våd- og hæftlim med en god miljøprofil til limning af 
homogene og hetrogene vinyler. Også velegnet til 
limning af de fleste typer belægning såsom pvc, 
linoleum, tekstil og gummifliser. Kan anvendes på 
sugende og ikke sugende underlag. 

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter, 
hæftlimning ca. 20-45 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 73 %                                                                                    
Emballagestørrelse: 10 liter (bestillingsvare)

CascoProff Universal 

Limspartler med ergonomisk håndtag. Skal vinkles i 
60°.  Det anbefales at skifte limspartlen efter max. 
2500 m² for at opretholde korrekt limmængde. 

Limspartel 6103: 20 cm bred limspartel i hårdt plast.                  
Rækker 5 m²/liter. (OBS! Uden ergonomisk håndtag).                                                                                     
Limspartel 6108: 28 cm bred limspartel i hårdt plast.                  
Rækker 4-5 m²/liter.                                                                                                      
Limspartel 6109: 23 cm bred limspartel i hårdt plast.                  
Rækker 4 m²/liter.                                                                                   

Limspartel
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Ny farve

Hurtig gulv- og væglim der kan anvendes til de fleste 
typer PVC. Velegnet til rullepåføring, da den stænker 
minimalt. Kan varmeaktiveres.  

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter,  
hæftlimning ca. 30-60 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 77 %                                                                                    
Emballagestørrelse: 10 liter (bestillingsvare)



Vådlim der anvendes til limning af linoleum på 
sugende underlag. Velegnet til lange baner. 
Påføringsvenlig konsistens, kort ventetid og hurtigt 
afbindende limfuge. Kan også anvendes til tekstile 
belægninger. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 68 %                                                                             
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoLin 

Vådlim der anvendes til limning af linoleum på 
sugende underlag. Kan anvendes i områder med 
tung belastning. Godt hug og virkelig god vedhæft-
ning. Kan også anvendes til tekstile belægninger. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-25 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 81 %                                                                                       
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoLin Plus Kommer 2017

Vådlim der anvendes til limning af de fleste typer 
linoleum på sugende underlag. Ekstra aggressivt 
hug, der giver optimal sikkerhed ved limning af 
levende belægninger. Kort eller ingen ventetid 
samt hurtigt afbindende limfuge. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 80 %                                                                                 
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoLin ExtraL
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Vådlim der anvendes til limning af de fleste typer 
linoleum på sugende underlag. Kort eller ingen 
ventetid samt hurtigt afbindende limfuge.  

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 82 %                                                                                       
Emballagestørrelse: 10 liter

LinoTex
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Vandbaseret fixeringslim, der anvendes til tæppefli-
ser. Limen har ’tape’ effekt, hvilket betyder at fliserne 
ikke skrider og gør fremtidig udskiftning nemmere. 
Tynd konsistens, der er klar til brug. 

Forbrug: Jævn bagside 10-20 m2/liter, ujævn bagside 5-10 m²/liter 
Tørretid: Ca. 1 time 
Monteringstid: Ca. 1-3 timer 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 48 %                                                                                 
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff TapeFix
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Tæppelim  der anvendes til limning af svære tekstile 
belægninger samt nålefilt. Anvendes på sugende og 
tætte underlag. Har et  godt hug og en lang 
monteringstid.

Forbrug: 2-4 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 77 %                                                                                    
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff Textile 
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Fixeringslim der anvendes til fixering af tæpper i 
fliser og baner, hvor let udskiftning ønskes, eller som 
alternativ til løslægning eller fastgørelse med 
dobbeltklæbende tape. 

Forbrug: 6-8 m2/liter 
Tørretid: Fuld styrke efter 1-2 uger 
Monteringstid: Ca. 0-20 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 75 %                                                                                 
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff TexFix

Hurtig gulv- og væglim der kan anvendes til limning 
af tekstile belægninger.  Velegnet til rullepåføring, da 
den stænker minimalt. Kan varmeaktiveres.  

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca.  0-30 minutter,  
hæftlimning ca. 30-60 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 77 %                                                                                               
Emballagestørrelse: 10 liter (bestillingsvare)

CascoProff GP



Dispersionsbaseret gulvlim specielt udviklet til 
gummi. Anvendes til gummifliser og baner både 
homogene og med planslebet bagside. Kun til 
indendørs brug. I miljøer med høj belastning og hvor 
kemisk resistens er krævet anvendes i stedet 
CascoThan 2K.

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 75 %                                                                                    
Emballagestørrelse: 10 liter

Gummilim 

2-komponent vandfast polyuretanlim, der 
anvendes til gummibelægninger. Anvendes i 
miljøer med høj belastning eller hvor kemisk 
resistens kræves.  Hård limfuge der giver høj 
limstyrke. Kan anvendes inde- og udendørs.  

Forbrug: 0,5-1 m2/kg 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-60 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: 100 %                                                                                  
Emballagestørrelse: 7 kg

CascoThan 2K
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Limspartler med ergonomisk håndtag. Skal vinkles i 
60°.  Det anbefales at skifte limspartlen efter max. 
2500 m² for at opretholde korrekt limmængde. 

Limspartel 6108: 28 cm bred limspartel i hårdt plast.                  
Rækker 4-5 m²/liter.                                                                                                      
Limspartel 6109: 23 cm bred limspartel i hårdt plast.                  
Rækker 4 m²/liter.                                                                                  
Limspartel 6121: 28 cm bred limspartel i hårdt plast.                  
Rækker 3-3,5 m²/liter. 

Limspartel
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Limspartler med ergonomisk håndtag. Skal vinkles i 
60°.  Det anbefales at skifte limspartlen efter max. 
2500 m² for at opretholde korrekt limmængde. 

Limspartel 6118: 23 cm bred limspartel i hårdt plast. Anvendes til 
lamel- og mosaikparket  – rækker 2 m²/liter ved max. 65 % RF. 
Limspartel 6119: 23 cm bred limspartel i hårdt plast. Anvendes til 
parket  – rækker 1 m²/liter ved max. 85 % RF.  

3 mm måtte af kork-PU gummigranulat til trinlyds-
dæmpning af gulve, der skal belægges med træ. 
Anvendes i kombination med Casco Floor Expert 
limen Parkett Elastic Plus.

Lyddæmpning: Man opnår en effekt på 17 dB  iht. ISO 10140.                                                                                                    
Emballagestørrelse: 3 mm = 1 m bred og 20 m lang 
                     

Limspartel

TS trinlydsdæmpende måtte

Hurtighærdende og elastisk parketlim uden indhold 
af vand. Lyddæmpende egenskaber samt fugtisole-
rende op til 85 % RF. Alkali resistent. 

Forbrug: 1-2 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 100 % 
RF i underlag: Max. 85 % ved 1 m²/liter                                                                               
Emballagestørrelse: 4,2 liter (poser) og 10 liter

Limmaskine til stående påføring af parketlim.      
Virkelig effektiv, eftersom man kan sprede lim på et 
større areal end man normalt kan spartle på den 
samme tid. Ledningsfri - oplades på 1 time. 

Forbrug: 0,5-1 m2/liter afhængig af hastighed 
Bredde på mundstykket: 40 cm (ekstra limbomme købes seperat) 
Gulvlim: Anvendes med Parkett Elastic Plus limposer på 4,2 liter. 
 

Parkett Elastic Plus 

Parkett Xpress limmaskine 
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Dispersionsbaseret gulvlim til limning af ledende 
belægninger af linoleum, vinyl, tæpper og gummi på 
sugende underlag. Afledningsmodstand i henhold til 
DIN 14 259, <3 x 105 ohm.                                               
*Klinge til linoleum og vinyl medfølger.

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 77 %                                                                             
Emballagestørrelse: 10 liter

CascoProff Conductive 

Specialtilpasset gulvlim til montering af vinyl og 
tekstile belægninger på sugende underlag.               
Nedbrydes ikke på høj alkaliske underlag. 

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 75 %                                                                                      
Emballagestørrelse: 10 liter (bestillingsvare)

CascoProff Solid

Hurtigtørrende, færdigblandet primer der anvendes 
inden limning med Casco Floor Expert gulvlim, hvis 
man vil sikre fremtidig let og hurtig udskiftning af 
tæpper og vinyl og samtidig bevare underlaget 
intakt. 

Forbrug: 7-15 m2/liter 
Tørretid: Ca. 0,5-2 timer 
Monteringstid: Ca. 1-3 timer 
Arbejdstemperatur: +18°C til +23°C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 37 %                                                                                         
Emballagestørrelse: 5 liter

DraLoss/SlipPrimer
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Casco Floor Expert & Sika - et perfekt match

Sika Danmark har sammensat en serie af produkter fra Casco Floor Expert, som grun-

det deres høje trækstyrker, hurtige hærdning samt udtørring er specielt velegnet som 

underlag til Sikafloor produkter. Sikafloor er en produktlinje af epoxy og polyuretan-

gulve, der stiller store krav til underlaget, da det typisk anvendes i områder med meget 

belastning. I denne brochure kan du se om et produkt er egnet som underlag til Sika-

floor ved at se efter Sika logoet. 

MED CASCO FLOOR EXPERT OG SIKA FÅR DU:
 • Et komplet og specialiseret sortiment. 

 • Et gulv der følger den nyeste trend.

 • Fantastisk holdbarhed.

 • Det bedste koncept. 



A SIKA BRAND
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SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
702 77 703
www.casco.dk

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

Vi har samlet alt hvad du behøver for at skabe et 
kvalitetsgulv. Casco Floor Expert er udviklet til den 
professionelle gulvlægger. 

Joining forces!


