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Gulvsparkel
En god start
Nøkkelen til et vellykket resultat er å sørge for at
all priming og avrettingsarbeid blir utført i henhold
til gjeldende regler og forskrifter. Både av kvalitetsog miljøhensyn anbefaler vi at du fjerner alle gamle
gulvbelegg, limrester osv. før du påbegynner avrettingsarbeidet.
Underlagets kvalitet og egenskaper, samt klimaforholdet i rommet avgjør hvilke produkter vi anbefaler
til priming og avretting av underlaget. Valget av produkt bestemmes selvfølgelig også av hva rommet og
gulvet skal brukes til. Kontroller at overflaten er fast,
ren og tørr. Slå av gulvvarmen minst én dag før du begynner å jobbe med avretting. De anbefalte løsningene
i denne veiledningen er førstevalgene våre.
Fast
Et sparklet eller primet gulv kan aldri bli sterkere enn
underlaget. Overflatehardheten bør være minst 0,5
MPa. Hvis du er usikker på overflatens kvalitet, utfør en
strekktest (lim en stålflis til overflaten og trekk den
deretter av ved hjelp av en strekktester). Fjern eventuelle svake områder på underlaget ved f.eks. å skrape,
slipe, frese, blistring eller krysshamre.
Rent
Rengjør grundig! Bruk tørre rengjøringsmetoder (støvsuging, tørrmopp). Bruk ikke kraftige rengjøringsmidler som kan absorberes av underlaget – dette kan
ha en negativ effekt på vedheften etterpå.

Tørt
Kontroller fuktinnholdet i underlaget. Ved sparkling
med sementbasert avrettingsmasse må den
relative fuktigheten (RF) i underlaget ikke overskride
95 %. Ved avretting med gipsbaserte sparkelmasser
er maksimumsnivået 85 % RF. Hvis fuktinnholdet i
underlaget er for høyt, er det visse materialer som
ikke kan brukes uten å fuktisolere underlaget eller la
det tørke først. Det kan også være nødvendig å velge
sparkelmasser for utendørs bruk. Temperaturen i
underlaget, luften og sparkelmassen må være minst
+5 °C, men de beste forholdene for priming, sparkling
og herding er mellom +18 og +22 °C.
Herdetider
Herdene produkter som sementbaserte sparkelmasse påvirkes mindre av luftfuktighet enn lufttørkende
som gipsbaserte avrettingsmasser. Herde-/tørketidene som er angitt på emballasjen og i quickguiden,
gjelder ved +20 °C og 50 % RF.
Herde-/tørketidene er lengre ved lavere temperaturer
og høyere fuktnivå. Motsatt er herde-/tørketidene
kortere ved høyere temperaturer og lavere fuktnivå.
Trebjelkelag
Underlaget må forsterkes for å oppnå tilstrekkelig
stivhet før legging av keramiske fliser på trebjelkelag
(22 mm spongulv på trebjelkelag – cc maks 600 mm og
maks 4200 mm mellom støttebjelkene). Avrett 12–20
mm med MX eller MFX for å forsterke underlaget. Du
kan også forsterke med et armeringsnett, eller ved å
lime fast gipsplater – se egen arbeidsbeskrivelse.
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Sviktende og ustabile konstruksjoner
I mange tilfeller er det mulig å korrigere en dårlig
konstruksjon, et sviktende underlag eller et materiale
med svak overflate ved å avrette med APF forsterket
med Renotex, som er en flerakset forsterkningsduk
i glassfiber. APF er et fiberforsterket spesialgipsbasert flytsparkel med høy trykkfasthet. Gipsbaserte
avrettingsmasser krymper ikke. Derfor oppstår det
ingen problemer med bom på grunn av krymping
eller trekkspenning. Det er imidlertid grenser for hvor
dårlig underlaget kan være. Kontakt oss for å avtale
et møte med Teknisk Service.
Sviktende konstruksjoner
Hvis gulvkonstruksjonen beveger seg, må avrettingsmassen forsterkes med Renotex, og skjikttykkelsen
må være minst 12 mm for å sikre at overflaten er
stabil. Hvis du er i tvil, ta kontakt med Teknisk Service.

Primer
Før sparkling må underlaget primes for å:
· forbedre vedheften
· begrense underlagets absorpsjon

· forhindre at luft slipper ut fra underlaget,
noe som fører til blæredannelse
· Husk: Primeren forsterker ikke underlaget.
Bruk en kost for å spre primeren jevnt utover overflaten. Arbeid primeren inn i underlaget og pass på
at det ikke dannes væskeansamlinger. Bruk VD, VD Fix
eller VD Super, avhengig av underlaget.
Blandeforhold
Blandeforholdet varierer avhengig av type underlag
og hvilken funksjon primeren skal ha (du finner mer
informasjon i avsnittene om de forskjellige underlagene). Det er viktig å følge de angitte blandeforholdene. Hvis du blander i en mengde vann som
avviker fra det som er angitt på emballasjen eller i
produktinformasjonen, risikerer du at primeren ikke
vil fungere som ønsket.
Tørketider
Under normale forhold kan avretting utføres
1 eller 2 timer etter grunning*. Når primeren skal gi
fuktbeskyttelse, må den få tørke helt (24 timer) før
avretting*. Vent imidlertid ikke lenger enn 36 timer,
siden det kan føre til at primeren blir for hard, og at
det samler seg støv på overflaten.

* Der du kan bruke VD Fix, vil ventetiden være
redusert. Se teknisk informasjon for VD Fix.
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Betong

Avrettingsmasse

Betong

Primer

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD
VD Fix

1:5 med vann

i løpet av 1–4 timer

(begrenser absorpsjon)

Ufortynnet

10 minutter –
1 time

(reduserer absorpsjon og
forbedrer vedheft)

Håndsparkel
FIN

15 kg / 4,5 l vann

opptil 5 mm,
etter ca.
stedvis 20 mm 3 timer

EF

15 kg / 3,6 l vann,
25 kg / 6,0 l vann,

opptil 20 mm

etter ca.
2 timer

MX

25 kg / 4–4,5 l vann

3–40 mm

etter 1–5 dager

MXF

25 kg / 4,5 l vann

3–40 mm

etter 1–5 dager

ZM Rapid

25 kg / ca.
5,75–6,0 l vann

1–10 mm

etter ca.
1,5–2 timer

SP-X

25 kg / 6,5 l vann

0,5–25 mm

etter 24 timer

Flytsparkel

Viktig å være oppmerksom på:
• Merk! Primeren trenger ikke å være helt tørr før sparkling.		
• Svake underlag og eventuell sementhud fjernes mekanisk.
• Bruk MX på gulvvarmekabler og MXF utendørs (les produktinformasjonen
og vær særlig oppmerksom på tilberedning og herdetider).
• Bruk ZM Rapid når overflaten må belegges hurtig..
• Kontroller at overflaten er fast (over 0,5 MPa) og at RF ikke er høyere
enn 95 %.

Materialforbruk: side 18–19 Mer informasjon: www.casco.no

Bitumenmodifisert sement,
støpeasfalt, asfaltlim

Renotex
kombinert
med APF

Avrettingsmasse

Betong

Primer

Støpeasfalt

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD

1:3 med vann

etter 24 timer

Håndsparkel
15 kg / 3,8 l vann

opptil 5 mm

etter ca.
3 timer

(på støpeasfalt og
asfaltlim)

25 kg / 6,0 l vann

opptil 30 mm

ca. 3 mm/dag

APF

25 kg / 5,5 l vann

3–15 mm

ca. 3 mm/dag

AST

Flytsparkel
AP

Sviktende og ustabile konstruksjoner. Du finner mer informasjon på side 8.
APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vann

3–15 mm

ca. 3 mm/dag

Viktig å være oppmerksom på:
• Asfaltbaserte belegg har ofte god heft til underlaget, men er utsatt for
krympespenning på grunn av elastisiteten i dem. AP, APF og AST er
gipsbaserte avrettingsmasser med høy trykkfasthet. Gipsbaserte
produkter krymper ikke, så det er ingen problemer med bom på grunn av
krymping eller trekkspenning.				
• Avrett aldri på veiasfalt.
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Gipsbaserte avrettingsmasser
og anhydritt

Avrettingsmasse

Gips/anhydritt

Primer

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD

1:1 med vann

minst 24 timer

(begrenser absorpsjon)

Primeren må være helt tørr før avretting.

Håndsparkel
AST

15 kg / 3,8 l vann

opptil 5 mm

etter ca.
3 timer

Selvutjevnende avrettingsmasse
AP

25 kg / 6,0 l vann

opptil 30 mm

ca. 3 mm/dag

APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vann

8–15 mm

ca. 3 mm/dag

Viktig å være oppmerksom på:
• Kontroller at overflaten er tilstrekkelig fast, grundig rengjort og fri for støv
og lignende.
• Foreta en skrapetest for å kontrollere at primeren sitter godt på underlaget.
Anhydritt må vanligvis fjernes, på grunn av dårlig fasthet og svak vedheft til
underlaget.

Materialforbruk: side 18–19 Mer informasjon: www.casco.no

Keramiske fliser, naturstein
og marmor

Avrettingsmasse

Keramiske fliser

Primer

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD Super
(Heftprimer)

Forhåndsblandet

etter 0,5–3 timer

Håndsparkel
opptil 5 mm
etter ca.
Stedvis 20 mm 3 timer

FIN

15 kg / 4,5 l vann

EF

15 kg / 3,6 l vann eller
opptil 20 mm
25 kg / 6,0 l vann

etter ca.
2 timer

Flytsparkel
MX

25 kg / 4,0–4,5 l vann

opptil 3–40 mm 1–5 dager

MXF

25 kg / 4,5 l vann

3–40 mm

ZM Rapid

25 kg / 5,75–6,0 l vann 1–10 mm

etter ca.
1,5–2 timer

SP-X

25 kg / 6,5 l vann

etter ca. 24 timer

0,5–25 mm

1–5 dager

Viktig å være oppmerksom på:
• Kontroller grundig at flisene er godt festet til underlaget. Fjern fliser som 		
måtte ha løsnet helt eller delvis.				
• Rengjør alltid overflaten for å fjerne urenheter som gamle poleringsmidler, 		
voks og såpe. Det beste og enkleste er våtrengjøring med et surt rengjøring-		
middel. Flisolje fjernes med et alkalisk rengjøringsmiddel. Uansett hva slags 		
rengjøringsmiddel du bruker, skal alle rester skylles bort med rent vann.
• Grunn med VD Super. Forsikre deg om at primeren har god vedheft til 		
underlaget. Børst eller rull VD Super over overflaten. Unngå at det dannes 		
væskeansamlinger. Vent til hele overflaten har tørket før du påbegynner neste
trinn i prosessen.				
• Avrett med MX eller MXF (gulvvarme), eller SP-X ved behov for ekstra gode 		
flytegenskaper.
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Underlag med limrester og sulfittbaserte underlag

Avrettingsmasse
Primer

Limrester

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD

1:3 med vann

etter 24 timer

Håndsparkel
AST

15 kg / 3,8 l vann

opptil 5 mm,
etter ca.
stedvis 20 mm 3 timer

25 kg / 6,0 l vann

opptil 30 mm

Flytsparkel
AP

ca. 3 mm/dag

Sviktende og ustabile konstruksjoner. Mer informasjon på side 8.
APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vann
(APF forsterket med
Renotex)

3–15 mm

ca. 3 mm/dag

Viktig å være oppmerksom på:
• Fjern limrester så godt det lar seg gjøre før grunning og avretting/fylling.
Til avretting anbefaler vi kun gipsbaserte avrettingsmasser som AP og APF,
siden de ikke skaper krympespenning eller risiko for nedbryting av eventuelle
gjenværende limrester. Det er alltid sikrest å frese vekk limrester.
• Limrester som løses opp under priming, må fjernes fullstendig.
• Siden AP, APF og AST alle har nøytral pH-verdi, er det ingen fare for alkalisk
nedbryting av f.eks. lag med gamle limrester.

Materialforbruk: side 18–19 Mer informasjon: www.casco.no

Lettbetong og gassbetong

Avrettingsmasse

Lettbetong
Primer

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD

1:3 med vann

etter 24 timer

Håndsparkel
15 kg / 3,8 l vann

1–5 mm

etter ca.
3 timer

AP

25 kg / 6,0 l vann

opptil 30 mm

ca. 3 mm/dag

APF

25 kg / 5,5 l vann

3–15 mm

ca. 3 mm/dag

AST

Flytsparkel

Sviktende og ustabile konstruksjoner. Mer informasjon på side 8.
APF + Renotex

25 kg / 5,5 l vann

8–15 mm

ca. 3 mm/dag

Viktig å være oppmerksom på:
• Lettbetong og gassbetong er underlag med relativt svak overflate. For å
sikre vedheft må du passe på å fjerne alt løst materiale før priming og
sparkling.
• Påfør to lag primer med et intervall på 24 timer dersom underlaget/
gassbetongen er svært sugende.
• Underlag i lettbetong og gassbetong er utsatt for krympespenning.
AP, APF og AST er spesielle gipsbaserte fyllmasser med høy trykkfasthet.
Gipsbasert fyllmasse krymper ikke, noe som gjør at man unngår problemer
med bom på grunn av krymping og trekkspenning.
• Kontroller at underlagets RF er under 85 %.
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Malte flater (epoksybelegg og -masser)

Avrettingsmasse

Epoksybelegg

Primer
Betong

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD Super

Forhåndsblandet

etter 0,5–3 timer

Håndsparkel
opptil 5 mm,
etter ca. 3 timer
stedvis 20 mm

FIN

15 kg / 4,5 l vann

EF

15 kg / 3,6 l vann eller
opptil 20 mm
25 kg / 6 l vann

etter ca. 2 timer

MX

25 kg / 4–4,5 l vann

3–40 mm

etter 1–5 dager

MXF

25 kg / 4,5 l vann

3–40 mm

etter 1–5 dager

ZM Rapid

25 kg / 5,75–6,0 l vann 1–10 mm

etter ca.
1,5–2 timer.

SP-X

25 kg / 6,5 l vann

etter ca.
24 timer.

Flytsparkel

0,5–25 mm

Viktig å være oppmerksom på:
• Kontroller at sparkelmassen har god vedheft til underlaget.
Sparkelen vil aldri hefte bedre til underlaget enn hva epoksybelegget har
– uansett hvor god primeren er.
• Bruk MX eller MXF til innstøping av varmekabler.
• Generelt er epoksymasse hard og tett, så vi anbefaler alltid å grunne med
VD Super.

Materialforbruk: side 18–19 Mer informasjon: www.casco.no

Tre- og plankegulv, sponplater og
gipsplater i tørrom

Primer

Avrettingsmasse
Termolist
Renotex

Tetningsmasse

Trebjelkelag
Bord

Vi anbefaler:
Blanding

Lag

Beleggbar

Primer
VD
D Fix

1:1 med vann

etter 24 timer

Ufortynnet

ca. 1 time

(begrenser absorpsjon og
beskytter underlaget)

Armeringsduk
Renotex

Flerakset forsterkningsmatte i glassfiber
til forsterking av svake underlag.

Flytsparkel
MX
MXF

25 kg / 4–4,5 l vann
(Maks 10 m2 på sponplate)

25 kg / 4,5 l vann
(Maks 10 m2 på sponplate)

fra 12 mm på
sponplate

etter 1–5 dager

fra 12 mm på
sponplate

etter 1–5 dager

10–15 mm på tre
og sponplate,
APF
25 kg / 5,5 l vann
ca. 3 mm/dag
3–15 mm på gipsplate.
Sviktende og ustabile konstruksjoner. Mer informasjon på side 8.
APF + Renotex 25 kg / 5,5 l vann

8–15 mm

ca. 3 mm/dag.

Viktig å være oppmerksom på:
• Primeren har to viktige funksjoner: Den bidrar til sikre god heft, og den
hindrer at underlaget suger til seg vann fra avrettingsmassen.
• La primeren tørke i minst 24 timer før sparkling på trebaserte underlag.
• Bruk alltid et rent spann uten sementrester når du blander APF.
• Sørg for å skru løse bord, plater og lignende godt på plass.
• Sørg for å forsegle alle sprekker osv. før du avretter. Bruk tetningslister,
termolister eller fugemasse til tetningsarbeidet.
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Tabell over materialforbruk
Flytsparkel
ZM
Rapid

SP-X

MX

MXF

DSP

AP

Lag
mm

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

2

3

3

3

4,5

4,5

5,4

5,4

4

6

6

7,2

7,2

7,2

6

5

7,5

7,5

9

9

9

7,5

6

9

9

10,8

10,8

10,8

9

7

10,5

10,5

12,6

12,6

12,6

10,5

8

12

12

14,4

14,4

14,4

12

9

13,5

13,5

16,2

16,2

16,2

13,5

10

15

15

18

18

18

15

11

16,5

19,8

19,8

19,8

16,5

12

18

21,6

21,6

21,6

18

13

19,5

23,4

23,4

23,4

19,5

14

21

25,2

25,2

25,2

21

15

22,5

27

27

27

22,5

20

30

36

36

30

25

37,5

45

45

37,5

30

54

54

45

40

72

72

3
4,5

Håndsparkel
APF

EF

FIN

ZZ

AST

Forbruk
1,5 kg/
mm/m2

Lag
mm

1,6 kg/
mm/m2

1,3 kg/
mm/m2

1,1 kg/
mm/m2

1,3 kg/
mm/m2

2

3,2

2,6

2,2

2,6

4,5

3

4,8

3,9

3,3

3,9

6

4

6,4

5,2

4,4

5,2

7,5

5

8

6,5

5,5

6,5

9

6

9,6

10,5

7

11,2

12

8

12,8

13,5

9

14,4

15

10

16

16,5

11

17,6

18

12

19,2

19,5

13

20,8

21

14

22,4

22,5

15

24

20

32

25
30
40

Tabell over materialforbruk 19

Blandeforhold

Blandeporsjoner, primer
Hvorfor
grunne

Produkt
og mengde

Vannmengde

Reduserer absorpsjon

VD 1 kg

5 liter

Forbedrer vedheften

VD 1 kg

3 liter

Fuktighetsbeskyttelse*
av underlaget (f.eks. puss)

VD 1 kg

1 liter

Vedheft til tette
underlag og epoksy

VD Super

Ingen, forhåndsblandet

* Grunning bidrar til å forhindre direkte absorpsjon

Blandeforhold, slemmemørtel
Produkt

Pulver, kg

Vann, liter

SCHÖNOX KH, kg

TX

25

6

2

TXF

25

6

2

SEZ Plus

25

1,5

1,5
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Flytsparkel
Når du velger en selvutjevnende avrettingsmasse, må
du vurdere følgende nøye: Hvilken lagtykkelse ønsker
du? Når vil du dekke den med beleggmateriale?
Casco Floor Expert gjør beslutningen enklere:
Vi tilbyr profesjonelle selvutjevnende avrettingsmasser til en lang rekke bruksområder og med
ulike tørketider – til tynnlagsavretting, skråavretting
i våtrom og avretting i tykt lag. Våre høykvalitets
FLOW-produkter er klare til å belegges etter mellom
90 minutter og ca. 3 dager. Lagtykkelsen varierer
fra 0,5 til 50 mm, noe som gir deg maksimal fleksibilitet i det daglige arbeidet.

Flytsparkel
Flytsparkel 23

SP-X / SuperPlan
Støvredusert, emisjonsfattig
flytsparkel
SP-X / SuperPlan er en støvredusert,
sementbasert selvutjevnende avrettingsmasse. Støvmengden som oppstår under
blandingen, er redusert med 90 %, noe som
gjør produktet ideelt til bruk på steder der
tilstøtende områder ikke kan tildekkes/
avsperres – f.eks. ved renovering av
kjøpesentre eller sykehus. SP-X / SuperPlan
har utmerkede selvutjevnende egenskaper og
anbefales til gulv som skal ha overflatebelegg.
For innendørs bruk. Har økt trykkfasthet og
stivhet, og er derfor ideell til offentlige
områder.
Sjikttykkelse: 0,5–25 mm
Gangbar: etter ca. 3 timer
Beleggbar: etter ca. 24 timer
NOBB nr: 50634152
Pakning: 25 kg

ZM Rapid
Hurtig tynnflyt for rask belegning
ZM Rapid er en svært hurtigstørknende
selvutjevnende avrettingsmasse som på
de fleste typer underlag er beleggbar etter
bare 1,5–2 timer. Ideell til å støpe inn
gulvvarmesystemer, med høy trykkfasthet
kombinert med ypperlige flytegenskaper.
Egner seg også til pumping.
Sjikttykkelse: 1–10 mm
Gangbar: etter ca. 1–1,5 timer
Beleggbar: etter ca. 1–2 timer

Flyt

NOBB nr: 50636906
Pakning: 25 kg

Flytsparkel 25

MX
Støvredusert flytsparkel
MX er en avrettingsmasse utviklet
spesielt for gulvvarmekabler, avretting av
gulv og fallsparkling i våtromsområder –
til innendørs bruk. MX har lite krympespenning. Tørketiden bestemmes av
sjikttykkelsen og klimaforhold. Sjikt på
opptil 10 mm er klare til å belegges etter
1 dag.
Sjikttykkelse: 3–40 mm
Gangbar: etter ca. 3 timer
Beleggbar: etter ca. 24 timer
NOBB nr: 50636914
Pakning: 25 kg

MXF
Fiberforsterket flytsparkel
MXF er en spesialutviklet avrettingsmasse
med fibre som reduserer risikoen for
krympespenning. Anbefales til skråavretting, gulvvarmekabler og innendørs bruk.
Tørketiden bestemmes av lagtykkelsen og
klimaforholdene.Sjikt på opptil 10 mm er
klare til å belegges etter 1 dag. Før du
bruker produktet utendørs og på områder
som konstant er utsatt for vann, må du lese
produktbladet nøye.
Sjikttykkelse: 3–40 mm
Gangbar: etter ca. 3 timer
Beleggbar: etter ca. 24 timer
NOBB nr: 50634163
Pakning: 25 kg

DSP
Industri flytsparkel som ikke
krever belegning
DSP er en avrettingsmasse til betonggulv
som ikke krever overflatebelegg. For
innendørs og utendørs bruk. Anbefales til
gulv som utsettes for normal belastning,
f.eks. i butikker, industrilokaler, lagre,
produksjonshaller, garasjer, kjellere og
balkonger. Må overflatebelegges når den
brukes på overflater som utsettes for
tung belastning, og når en pen, homogen
finish er påkrevd. Ekstremt høy trykkfasthet og stivhet. Vannbestandig.
Sjikttykkelse: 4–15 mm
Gangbar: etter ca. 3 timer
Beleggbar: etter ca. 24 timer (5 mm)

Flyt

NOBB nr: 50634178
Pakning: 25 kg
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AP
Høykvalitets gipsbasert
flytsparkel
AP er et støvredusert produkt basert på
en spesiell gipstype som eliminerer
krympespenning fra avrettingsmassen.
Ideell til svake underlag som gamle
limrester, lettbetong og asfalt. Siden AP er
selvtørkende, bestemmes tørketiden
hovedsakelig av sjikttykkelsen og klimaforholdene. Tørker vanligvis i en hastighet
på 3 mm/dag, avhengig av temperatur,
fuktighet og ventilasjon i det aktuelle
rommet.
Sjikttykkelse: 1–30 mm
Gangbar: etter ca. 2 timer
Beleggbar: avhengig av tykkelsen
NOBB nr: 50634182
Pakning: 25 kg

APF
Fiberforsterket, gipsbasert
flytsparkel
APF er en fiberforsterket og svært
slitesterk avrettingsmasse til innendørs
bruk. APF er basert på en spesialgips som
eliminerer krympespenning, noe som gjør
den ideell til å dekke sprekker. Velegnet til
bruk med gulvvarme og på svake underlag som tregulv, gamle limrester og lettbetong. Siden APF er et normaltørkende
produkt, bestemmes den faktiske
tørketiden hovedsakelig av sjikttykkelse
og klimaforhold. Tørker vanligvis med
3 mm/dag, avhengig av temperatur,
fuktighet og ventilasjon i det aktuelle
rommet.
Sjikttykkelse: 3–30 mm
Gangbar: etter ca. 2 timer
Beleggbar: avhengig av tykkelse

Flyt

NOBB nr: 50636925
Pakning: 25 kg
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Håndsparkel
Når du trenger en håndsparkel til reparasjoner eller
glatting av hele overflater med korte tider til belegging,
er Casco Floor Expert førstevalget. HÅND-produktene
våre er den profesjonelle løsningen for ulike bruksområder og tørketider. De er klare til å belegges etter
mellom 30 minutter og ca. 16 timer – med en sjikttykkelse på mellom 0,5 og 20 mm.

Hånd
Håndsparkel 31

FIN
Primerfri finsparkel
FIN er en støvredusert, hurtigstørknende
håndsparkel til innendørs bruk. Den er
primerfri og økonomisk (lavt materialforbruk). Den fleksible konsistensen gjør den
enkel å påføre og gir en pen finish i tynne
sjikt. FIN kan påføres i skjikt på 5 mm
tykkelse – opptil 20 mm tykkelse lokalt.
Sjikttykkelse: 1 - 5 mm
Gangbar: Etter ca. 1 time
Beleggbar: Etter ca. 3 timer
NOBB nr: 50634125
Pakning: 15 kg

ZZ
Hvit finsparkel, ekstremt hurtig
ZZ er en hvit, ekstremt hurtig håndsparkel
for raske reparasjoner og skrapsparkling
av små og større områder. Den korte
herdetiden gjør ZZ til det perfekte valget
for raske reparasjoner og utsparkling av
overganger. Den hvite fargen minimaliserer risikoen for fargegjennomslag ved
bruk av materialer med lyse overflater.
Primerfri og fleksibel.
Sjikttykkelse: 0,5 - 5 mm
Gangbar: Etter ca. 20 minutter
Beleggbar: Etter ca. 30 minutter
NOBB nr: 50634144
Pakning: 4,5 kg
NOBB nr: 50762195
Pakning: 4,5 kg sekk pakket i plastspann,
inkl. liten blandekopp

EF
Hurtigstørknende universal
håndsparkel
EF er en støvredusert universal håndsparkel til reparasjoner, fallsparkling og
skrapsparkling av hele 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 i boligbygg,
kontorlokaler, sykehus, skoler osv.
Sjikttykkelse: 1 - 20 mm
Gangbar: Etter ca. 1 time
Beleggbar: Etter ca. 2 timer
NOBB nr: 50634133
Pakning: 15 kg

Hånd

NOBB nr: 50636157
Pakning: 25 kg

AST
Gipsbasert finsparkel
AST er en støvredusert, gipsbasert finsparkel som ikke krever primer. Brukes til
skrapsparkling av hele overflater samt
reparasjoner. Til sement-, gips- og trebaserte underlag. Utmerket i kombinasjon
med Casco Floor Expert gipsbaserte avrettingsmasser. Gjør det mulig å ferdigstille gipsbaserte gulv raskt. Gir en pen
finish med lav krympespenning.
Sjikttykkelse: 1 - 5 mm
Gangbar: Etter ca. 1 time
Beleggbar: Etter ca. 12 timer
NOBB nr: 50636161
Pakning: 15 kg
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Hurtigstøp
Casco Floor Expert-hurtigstøp er den profesjonelle
løsningen for avretting, reparasjon og fylling av støpte,
faste overflater innendørs. De tåler høye belastninger
– noe som gjør dem perfekt egnet til både faste og
flytende gulv.
Vår hurtigstøp kan belegges etter ca. 24 timer.
Sjikttykkelsen varierer fra 10 til 80 mm.

Støp
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SEZ PLUS
Sementbasert hurtigstøp
SEZ PLUS er en hurtigstøp for tykke skjikt
innendørs. Tåler høy belastning og er derfor velegnet til både faste og flytende
gulv. Ideell til bruk ved innstøping av
varmegulv.
Sjikttykkelse: 10 - 80 mm
Gangbar: Etter ca. 3 timer
Beleggbar: Etter ca. 24 timer

Støp

NOBB nr: 50636933
Pakning: 25 kg
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Primer
og tilbehør
Grunning av undergulvet gjøres for å forbedre vedheft, begrense underlagets absorpsjon og forebygge
at det siver luft ut fra underlaget.

Primer og tilbehør
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VD
Vanntynnet, dispersjonsbasert
primer
VD er en vannbasert adhesjonsprimer til
bruk på underlag før bruk av Casco Floor
Expert selvutjevnende avrettingsmasser,
lim og våtroms-/tetningssystemer.
For forbedret vedheft og redusert sug,
som beskyttelse for puss og tre før
overflatebehandling med sementbaserte
produkter.
Materialforbruk, konsentrert:
ca. 5 m2 /kg
Tørketid: 10 minutter – 4 timer
NOBB nr: 50634197
Pakning: 5 kg
NOBB nr: 50640032
Pakning: 10 kg

VD Super
Vanntynnet, bruksklar
spesialprimer
VD Super er en adhesjonsprimer til glatte, tette, jevne,
ikke-sugende underlag, og skal
brukes før påføring av Casco
Floor Expert avrettingsmasser,
fyllmasse, flislim og våtroms-/
tetningssystemer. For eksempel: keramiske fliser, naturstein, polert stål,
kompakt og høyalkalisk betong, korrosjonsbeskyttet metall, Terazzo og
harde støpeasfaltbelegg med sterk heft til underlaget. Egner seg også til
gamle gulvbelegg (ikke polyolefin eller PU) i vinyl, gummi, linoleum eller
epoksyfarge/-masse.
Forbruk: 3 – 6 m2/liter
Monteringstid: våtliming 0 – 30 minutter, heftliming 30 – 150 minutter
Arbeidsmiljø: +18 til +23 °C og 20 til 70 % RF
Tørrstoffandel: ca. 63 %
NOBB nr: 50636952
Pakning: 5 kg

VD Fix
Bruksklar løsemiddelfri
dispersjonsprimer
VD Fix er spesielt effektiv til beskyttelse mot
fuktighet i avrettingsmasse i påføringsfasen
med kort tørketid. Reduserer også absorpsjon og øker vedheften til avrettingsmassen. Kun til innendørs bruk.
Materialforbruk, konsentrert:
ca. 7–10 m2/kg
Tørketid: 10 minutter – 1 time
NOBB nr: 50637243
Pakning: 1 kg

RENOTEX
Multiaksiell armeringsmatte i
glassfiber
RENOTEX er en glassfiberforsterkende
duk som gir ekstra styrke ved avretting i
kombinasjon med APF. Den fleraksielle
konstruksjonen av glassfiberveven sørger
for kraftige forsterkning i alle retninger.
NOBB nr: 50637194
Pakning: 50,4 m²
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Primer og tilbehør

NOBB nr: 50636944
Pakning: 5 kg

Lim
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Gulvlim
Underlag
Limeresultatet påvirkes av den relative fuktigheten i
underlaget, og hvor sugende overflaten er.
Vi anbefaler å sparkle underlaget før liming på betong.
Sugende underlag
· betonggulv
· gipsplater
· sponplater
· kryssfiner
· sementbasert gulvsparkel
· gipsbasert gulvsparkel
· anhydrittbaserte avrettingsmasser
Ikke-absorberende underlag
· malte gulv
· metallgulv
· eksisterende harde gulvbelegg
Oppvarmede gulv
Alle limene i Casco-sortimentet egner seg for bruk på
varmegulv. Pass på å slå av gulvvarmen 24 timer før
arbeidet påbegynnes. Vent i minst sju dager etter
liming før varmen slås på igjen. Øk deretter temperaturen gradvis. For vannbåren gulvvarme senkes
temperaturen litt rett før og under arbeidet. Etter noen
dager er det trygt å gå tilbake til normal temperatur.
Vannbåren gulvvarme gir en jevn temperatur, og påvirker derfor ikke herdingen av limet i samme grad som
gulvvarmekabler, siden disse er termostatstyrte og gir
ujevn varmetilførsel (av/på).

Vær/klima
Før du velger et produkt og begynner arbeidet, må du
kontrollere værforholdene og vurdere hvilke krav som
vil stilles til rommet i fremtiden. Ved liming av gulvbelegg anbefaler vi en temperatur på +18–22 °C og en
relativ fuktighet på 25–70 RF.
Værets innvirkning
Bruksanvisningen som følger med produktene våre,
forutsetter «normale værforhold» – som vi faktisk
bare har noen få uker hvert år. Når du påfører lim, må
du derfor ta hensyn til den faktiske temperaturen og
relative fuktigheten, både inne og ute. Det kan også
hende at været er så dårlig at det er umulig å utføre
arbeidet. Det er minst fem værtyper som påvirker
produktene våre:
1. Høy temperatur og høy fuktighet
Temperatur over +25–30 °C med et fuktighetsnivå
over 70 %. Denne værtypen oppstår i områder med
lavtrykk om sommeren. Disse forholdene kan også
oppstå innendørs om høsten i nybygg med høye
nivåer av fuktighet, og varmeavgivelse i bygget.
Duggdannelse på innsiden av vinduene er et tegn på
disse forholdene.
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Fuktherdende produkter som Parkett
Elastic Plus og CascoThan 2K:
Herder gjennom samspillet mellom fuktigheten i
luften og limet. Høy relativ fuktighet reduserer derfor
monteringstiden.
I lim som inneholder polyuretan, kan det skje en
kjemisk reaksjon mellom isocyanater og fuktighet.
Dette kan føre til dannelse av karbondioksid og
forårsake bobler i overflaten. I slike tilfeller vil overflaten utvikle store porer. Et problem som kan oppstå
med PU-lim, er at reaksjonen skjer for raskt, slik at det
dannes for mye skum med for store celler.
Tørkende produkter som CascoProff-limene og
kontaktlim:
Alle løsemiddel- og vannbaserte limprodukter tørker
langsomt under disse forholdene. Fuktigheten over
limlaget er nær duggpunktet, og det kan dannes kondens. Limet tørker veldig sakte under disse værforholdene, særlig på nylagt sparkelmasse – avhengig av
hvor stor restfuktigheten er. Hvis det dannes kondens
på kontaktlim, kan dette hindre at overflatene får fast
kontakt med hverandre.
2. Høy temperatur og lav fuktighet
Temperatur over +25–30 °C med et fuktighetsnivå
lavere enn 30 %. Denne værtypen kan forekomme på
Sør- og Østlandet på svært varme sommerdager.
Lignende forhold kan også opptre på kalde vinterdager i godt oppvarmede boliger.

Fuktherdende produkter som Parkett
Elastic Plus og CascoThan 2K:
Limet danner en overflate ved å reagere med fuktig
luft, men inne i selve limfugen vil limet herde først når
fuktigheten er tilbake på normalt nivå. SMP-produkter
herder også langsomt ved lav fuktighet.
Tørkende produkter som CascoProff-limene og
kontaktlim:
Løsemiddel- og vannbaserte produkter tørker veldig
raskt, noe som kan være en fordel. Dette er spesielt
nyttig på små flater og/eller tette underlag. På store
flater med sugende underlag tørker limet for raskt.
Limkantene kan da være synlige gjennom det nye
belegget, og risikoen for brudd er høy.
3. Normal temperatur og normal fuktighet
Temperatur mellom +18–22 °C og en relativ fuktighet
på 50–60 %. Cascos produktinformasjon og bruksanvisninger er basert på disse klimaforholdene.
4. Lav temperatur og høy fuktighet
Temperatur lavere enn +15 °C, med en relativ fuktighet
på over 70 %. Disse forholdene er vanlige i kystområder
om høsten og vinteren, og innendørs i nye boliger når
varmen slås på om høsten.
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Fuktherdene produkter som Parkett Elastic Plus
og CascoThan 2K:
SMP-baserte produkter fungerer bra under disse forholdene, selv om de herder langsommere enn vanlig.
Vannbaserte produkter som CascoProff-lim og
CascoLin:
Åpentiden er betraktelig lengre, men herdetiden er
den samme. Sen limherding med høy risiko for at limet
slipper.
Løsemiddelbaserte produkter som
PU-kontaktlim:
Produktene tørker langsommere pga. den lave
temperaturen. Det høye fuktighetsnivået er ikke et
problem fordi løsemiddelet forsvinner raskt fra
overflaten.
5. Lav temperatur og lav fuktighet
Temperatur over +25–30 °C med et fuktighetsnivå
lavere enn 30 %. Denne værtypen kan forekomme på
Sør- og Østlandet på svært varme sommerdager.
Lignende forhold kan også opptre på kalde vinterdager i godt oppvarmede boliger.
Fuktherdene produkter som Parkett Elastic Plus
og CascoThan 2K:
SMP-baserte produkter herder svært langsomt og har
en klebrig overflate i flere dager. Limet herder raskere
ved høye temperaturer.

Vannbaserte produkter som CascoProff-lim og
CascoLin:
Vannbasert gulv- og vegglim fungerer ikke i det hele
tatt.
Løsemiddelbaserte produkter som
PU-kontaktlim:
Kan brukes, men tørker langsomt. Anbefales ikke.

Lim
Det finnes ulike typer lim, som egner seg for ulike typer
underlag og overflatematerialer. Riktig lim
er en forutsetning for et godt resultat.
Når vi utvikler nye limtyper, fokuserer vi imidlertid ikke
bare på underlaget og overflatelaget – vi forsøker
også å optimalisere de følgende egenskapene:
· åpentid/monteringstid
· skjærmotstand/herdetid
· tydelige limrenner
· monteringsegenskaper/klebrighet
· elastisitet
· skinndannelse
· påføringsegenskaper
Lim til vinyl, linoleum og tepper
Lim til disse materialene er enkle å arbeide med og
påføre. De gir høyt umiddelbart „hugg“ og lange
åpentider med full klibb. De tåler også mykgjørere og
alkalisk fuktighet. De forårsaker ikke misfarging av
gulvmaterialet slik neoprenbaserte kontaktlim gjør.
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Limene er miljøtilpassede. De har lav tetthet, er helt
løsemiddelfrie og avgir ingen ubehagelig lukt. De inneholder ikke kolofonium (i samsvar med EU-direktiver)
eller andre svartelistede komponenter.

Emisjoner og EMICODE
EMICODE er et klassifikasjonssystem basert på produktemisjoner, dvs. de kjemiske substansene som et
materiale slipper ut til luft. På grunnlag av kontrollmetodene og kriteriene til GEV (tysk forening for kontroll
av utslipp fra produkter for gulvinstallasjoner, lim
og byggmaterialer) kan et produkt få GEVs varemerkebeskyttede symbol. Dette gjør det enklere å
sammenligne utslippene fra ulike produkter. Husk å
ta hensyn til utslipp av flyktige organiske forbindelser
(VOC) – ikke bare ved montering av gulvmaterialet,
men også i hele brukstiden til gulvkonstruksjonen.
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Vinyl
Dagens utvalg av vinylgulv er svært omfattende, med
attraktive løsninger for nesten et hvilket som helst
miljø – fra lette og fleksible vinylgulv for boliger, til
solide sklihemmende overflater for sykehus og
industrikjøkken. Limene våre er tilpasset de spesielle
egenskapene til hver enkelt gulvtype, med enkel
påføring og pålitelige resultater.

Vinyl
Vinylgulv 53

CascoProff
Gulvlim egnet for liming av de
fleste typer PVC-belegg, både
homogen og heterogen vare,
samt enkelte typer linoleumsbelegg og tepper. Polyolefinbelegg med behandlet bakside.

Forbruk: 3 – 6 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter,
heftliming 30 – 60 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 74 %
NOBB nr: 50637035
Pakning: 10 liter

CascoProff Extreme
Gulvlim med lang monteringstid og aggressivt hugg, egnet
til liming av de fleste typer
PVC-belegg og tepper. For
vanskelig liminger også på tette
underlag.

Forbruk: 3 – 6 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter,
heftliming 30 – 150 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 75 %
NOBB nr: 50637065
Pakning: 5 liter
NOBB nr: 50637466
Pakning: 10 liter

CascoProff Extra
Gulvlim, egnet til liming av de
fleste typer PVC-, LVT-belegg
og tepper. Polyolefinbelegg
med behandlet bakside og
gummibelegg opptil 4 mm
tykkelse.

Forbruk: 3 – 6 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 20 minutter,
heftliming 20 – 90 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 69 %

Vinyl

NOBB nr: 50637054
Pakning: 5 liter
NOBB nr: 50637485
Pakning: 10 liter

CascoProff GP
Universalt gulv- og vegglim,
egnet til liming av de fleste
typer vinyl, LVT, noe linoleum,
de fleste tepper og veggvinyl
med PVC-skjikt tykkere enn
0,6 mm. Kan varmeaktiveres.
Påføring med rull, gir minimal
sprut.

Forbruk: 3 – 6 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter,
heftliming 30 – 60 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 60 %
NOBB nr: 50637046
Pakning: 10 liter
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CascoProff Universal
Spesialgulvlim til klorfrie
gulvbelegg. Egner seg også
til liming av de fleste typer
vinyl-, linoleumbelegg og
tepper.

Forbruk: 3 – 6 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 20 minutter,
heftliming 20 – 60 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 77 %
NOBB nr: 50637073
Pakning: 10 liter

Vinyl
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Linoleum
Linoleum – et naturmateriale laget av korkstøv, linfrøolje,
furuharpiks og tremel – er holdbart og fleksibelt med
gode isolasjonsegenskaper. Dette gjør det til et populært alternativ både i boliger og på arbeidsplasser.
De linoleumstilpassede limene våre er lette å arbeide
med og inneholder lite vann, for å eliminere enhver
risiko for buler og blærer.

Linoleum
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CascoLin
Hurtigherdene spesialgulvlim
for linoleum. Også egnet for
nålefilt og vinyl med bakside i
polyesterfilt. Kun våtliming.

Forbruk: 3 – 3,5 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter
Arbeidstemperatur:
+18°C til +23°C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 70 %
NOBB nr: 50637474
Pakning: 10 liter

CascoLin Extra
Forbruk: 3 – 3,5 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter
Arbeidstemperatur:
+18°C til +23°C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 78 %
NOBB nr: 50637084
Pakning: 10 liter

Linoleum

Hurtigherdene gulvlim med
kraftig hugg for linoleum.
Egnet til nålefilt, vinyl med
bakside i polyesterfilt,
lydisolerende bakside og
linoleum med polyuretanoverflate.

Linoleum

61

Tepper
Grovere typer tepper, som kokosfiber, jute, sisal og
Action-Back, er mer krevende å legge enn teppefliser. Vi tilbyr lim med ekstra sterkt hugg for
vanskeligere tepper, samt vannbaserte lim med
teipeffekt for enklere utskifting av teppefliser.

Tepper
Tepper 63

CascoProff Textile
Gulvlim til tepper med eller
uten lateksskum og PU- bakside, nålefilt- og naturfibertepper, som kokosnøtt og sisal.
Raskt hugg og lang åpentid.

Forbruk: 2 – 4 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 77 %

Tepper

NOBB nr: 50637092
Pakning: 10 liter

CascoProff Tapefix
Vanntynnet lim med teipeffekt
som forenkler fremtidig bytte
av teppefliser og tepper. Kan
brukes på både absorberende
og ikke-absorberende
undergulv.

Forbruk: 5 – 20 m2/liter
Tørketid: Ca. 1 time
Åpentid: Ca. 1 – 3 timer
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 48 %
NOBB nr: 50637103
Pakning: 10 liter
Tepper 65

Gummi
Gulvbelegg av gummi er robuste, elastiske og
allsidige, og har fordelen at de tåler svært store
belastninger og generell slitasje. Vi leverer sterke,
pålitelige lim til både kraftige gulv og lettere
gulvløsninger, tilpasset forskjellige miljøer og
belastningsnivåer.

Gummi
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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/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 20 minutter,
heftliming 20 – 90 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 69 %

Gummi

NOBB nr: 50637054
Pakning: 5 liter
NOBB nr: 50637485
Pakning: 10 liter

CascoThan 2K
2K polyuretanlim til liming av
gummifliser med glatte eller
slipte baksider på tørre
undergulv.
Merk! Opplæring er nødvendig i
de fleste land.

Forbruk: 1 – 4 m2/liter
Monteringstid:
våtliming 0 – 60 minutter
Arbeidsmiljø:
+18 til +23°C og 20 – 70 % RF
Tørrstoffandel: ca. 100 %
NOBB nr: 50637160
Pakning: 7,05 kilo
Gummi

69

Tre
og parkett
Tre er et levende og pustende materiale som beveger
seg. Limte tregulv er nesten støyfrie, og følger bevegelsene dine uten irriterende knirking eller klikkelyder.
Limene våre passer til de fleste typer tregulv og leggemetoder, og kan til og med brukes på fuktig betong –
opptil 85 % RF – med kort eller ingen ventetid.

Tre
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Tregulv
Det finnes noen generelle forutsetninger for et vellykket sluttresultat ved liming av tregulv. For at et tregulv
skal fungere optimalt og uten unormale bevegelser
(som kan føre til problemer i fremtiden), skal den relative
fuktigheten (RF) være 30–60 % under monteringen og
så lenge gulvet brukes. I denne sammenhengen defineres et «tørt underlag» som et underlag med mindre
enn 65 % RF. Fra 65 % RF og oppover anses underlaget
å være fuktig. Mellom 65 % og 85 % RF kan tregulv
limes, forutsatt at du bruker Parkett Elastic Plus
og følger våre anvisninger for liming med hensyn til
redskaper og limmengde. Underlaget må være fast
og jevnt (klasse A-gulv) ±3 mm i henhold til AMAHus.
Valget av lim, limmengde og limspreder bestemmes
av typen tregulv, overflatebehandlingsmetoden og
underlagets RF. Sist, men ikke minst, bør du lese og
følge anvisningene fra tregulvleverandøren nøye, og
ta hensyn til overflatematerialets tilstand og lignende. Vannbåren gulvvarme gir en jevn temperatur, og
påvirker derfor ikke herdingen av limet i like stor grad
som gulvvarmekabler, siden disse er termostatstyrte
og gir ujevn varmetilførsel (av/på).
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Parkett Elastic Plus
Forbruk: 1 – 2 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 40 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RF
Tørrstoff: Ca. 100 %
RH i undergulv: Maks. 85 %
NOBB nr: 40062341
Pakning: 10 liter

Limeteknikk, Parkett Elastic Plus
Generell informasjon
· Overflaten må være hard og robust, 1,5 MPa, f.eks. avrettingsmasse
· Vi anbefaler en temperatur på + 18 til 22 °C og 30 til 60 % RF, under 65 % RF
· 1 liter til ca. 2 m2
· Limspreder 6118 over 65 % RF
· Maks 85 % RF
· Limspreder 6119 gir 1 m2 / liter
· Bytt spreder etter ca. 500 m2
Ta kontakt med vår tekniske avdeling før du påbegynner arbeidet.
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Tre

Elastisk gulvlim for helliming av
alle typer parkett: Lamell- og
stavparkett, mosaikk og
kubbegulv. Basis- materiale:
silylmodifisert polymer (SMP),
énkomponent. Kan legges på
betongunderlag med opp til
85 % RH. Alkalieresistent.

Spesial
Vanskelige overflater, spesielle krav eller uvanlige
forhold? Casco har et bredt utvalg produkter til
alle slags situasjoner. Her et par eksempler – ikke nøl
med å kontakte oss hvis du trenger hjelp med å finne
et produkt til ditt spesielle behov.

Spesial
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CascoProff Conductive
Spesialgulvlim for elektrisk
ledende materialer som vinyl,
tepper, linoleum og gummi.

Forbruk: 3 – 3,5 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 20 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 76 %
NOBB nr: 50637122
Pakning: 10 liter

CascoPlomb
CascoPlomb er en transparent
forseglingsmasse, som forsegler kanten mellom gulvbelegg lagt i hulkil (opp på
vegg) og vegg. Hindrer at støv,
fett osv legger seg på beleggkanten. Brukes der det stilles
store krav til renslighet og
hygiene som for eksempel
skolebygg, sykehus etc.

Forbruk: 0,3 liter til ca. 50 meter
Tørketid: Ca. 24 timer
Arbeidstemperatur:
+18°C til +23°C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 40 %
NOBB nr: 50757503
Pakning: 0,3 liter

CascoProff Solid
Forbruk: 3 – 6 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 75 %
NOBB nr: 50634201
Pakning: 10 liter

Spesial

Et fuktbestandig gulvlim
beregnet for høypresterende
betonggulv. Egnet for liming av
de fleste typer vinyl, tepper og
noe linoleum. Spesialutviklet
- brytes ikke ned ved høy
alkalisk påvirkning.

Spesial 79

iFloor
Forbruk: 1 liter lim til ca. 12,5 m²
Åpentid: Ca. 2 timer
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 65 %
NOBB nr: 50637213
Pakning: 50 m²
NOBB nr: 50637262
Pakning: 125 m²

Spesial

Spesiallim for liming PVCdesignfliser. Settet består av
både av primer og lim. Gir en
enkel og ergonomisk arbeidsoperasjon uten limsøl.
Forenkler nødvendig utskifting
av enkeltfliser på et senere
tidspunkt.

DraLoss Primer
Sliprimer for enkle fremtidige
utskiftninger av gulvbelegg og
gjenvinning av gulvmaterialet.
En miljøvennlig primer som
sikrer en lett og hurtig utskifting, og kan redusere arbeidskostnadene med opp til 90 %.

Forbruk: 8 – 15 m2/liter
Tørketid: Ca. 0,5 – 2 timer
Åpentid: Ca. 1 – 3 timer
Arbeidstemperatur:
+18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 37 %
NOBB nr: 51010918
Pakning: 5 liter
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Verktøy
Limspreder
6102

Limspreder
6103

Materiale: plast
Bredde: 11 cm
Brukes til: kontaktlim

Materiale: plast
Bredde: 20 cm
Brukes til: gulvlim, med mindre noe
annet er angitt
Sprer: 5 m2/l

NOBB nr: 21259056

NOBB nr: 21259064

Limspreder
6118

Limspreder
6119

Materiale: plast og hardmetall
Bredde: 23 cm
Brukes til: mosaikkparkett,
lektparkett, Parkett Elastic samt
liming av tekstilbelegg med
Action-Back-bakside
Sprer: 2 og 3 m2/l

Materiale: plast og hardmetall
Bredde: 23 cm
Brukes til: parkettlim
Ved maks 85 % RF
Sprer: 1 m2/l

NOBB nr: 21259130

NOBB nr: 23376486

Limspreder
6109

Materiale: plast og hardmetall
Bredde: 28 cm
Brukes til: gulvlim, med mindre noe
annet er angitt
Sprer: 4 og 5 m2/l

Materiale: plast og hardmetall
Bredde: 23 cm
Brukes til: gulvlim, med mindre noe
annet er angitt
Sprer: 4 m2/l

NOBB nr: 21259080

NOBB nr: 21259098

Limspreder
6121

Parkett Xpress
limmaskin

Materiale: plast og hardmetall
Bredde: 28 cm
Brukes til: linoleum og gummilim
Sprer: 3 – 3,5 m2/l

Materiale: plast og hardmetall
Bredde: 20, 30, 40 cm
Brukes til: Parkett Elastic Plus i
«pølser»
Sprer: 1 – 2 m2/l

NOBB nr: 27010719

NOBB nr: 44197663
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Verktøy

Limspreder
6108

Kontakt oss for mer informasjon!
SALGSTEAM
Kjell Solhaug
solhaug.kjell@no.sika.com
950 28928
Distriktsansvarlig

Martin Kristiansen
kristiansen.martin@no.sika.com
901 66 338
Distriktsansvarlig

Lena Keiserud
keiserud.lena@no.sika.com
924 65 787
Distriktsansvarlig

Roger Fjellhaug
fjellhaug.roger@no.sika.com
928 86 970
Distriktsansvarlig

Lars Johannessen
johannessen.larsragnar@no.sika.com
930 23 888
Distriktsansvarlig

Lars Kallestad
kallestad.lars@no.sika.com
451 37 376
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Anders Johansson
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Svein Ove Holte
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Bjørn Magne Langkås
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John Nilsen
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970 41 666
Distriktsansvarlig
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pedersen.mona@no.sika.com
917 42 684
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Distriktsansvarlig
Bertil Pettersen
417 44 433
Agent

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten • Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf. +47 67 06 79 00

A SIKA BRAND

Varenummer: 33075

Per Skjevdal
skjevdal.per@no.sika.com
917 09 994
Distriktsansvarlig

