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Limning av trä och  
andra material

Cascol Trälim
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Cascol trälim 
– en ikon på marknaden

1953 lanserade vi ett trälim som så småningom  
skulle bli det mest uppskattade trälimmet på 
marknaden. Under 70-talet relanserades limmet  
i de karaktäristiska orangea flaskorna och har  
sedan dess varit en ikon bland trälim. 

Idag är Cascolsortimentet uppdaterade med modern 
design där produkterna är anpassade efter dagens 
trender gällande trä, hantverksmetoder och aktuella 
miljökrav. Produkterna uppskattas därmed av både 
de som växt upp med Cascol såväl som av den nya 
framväxande generationen Cascolanvändare.

Hållbara val i hela vårt utbud

Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara  
produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare 
och roligare. Marknaden utvecklas konstant, och  
vi med den. Låt oss berätta mer. 

Vi letar ständigt efter bättre, mer hållbara råvaror 
såväl som produktionsmetoder. Det gör att du som 
användare kan känna dig trygg i att du använder 
sjysta produkter. Framtagna för att ha så liten  
påverkan på miljön som möjligt.

På Casco försöker vi löpande undersöka, förbättra 
och inte sällan uppgradera till mer miljöanpassade 
råvaror. Utan att göra avkall på våra produkters höga 
kvalitet. Våra miljö- och kvalitetsledningssystem är 
certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001-standard.

När du väljer en produkt från oss så har du gjort ett 
klokt val. Du får nämligen marknadens bästa produkt,  
både ur miljö- och kvalitetssynpunkt.
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Trä
lim

Limma ute eller i fuktiga miljöer 

Starkt och fukttåligt trälim för limning utom-

hus och i fuktiga miljöer såsom i bastun, ute -

-möbler etc. Ger en hård och färglös limfog. 

Limfogar som konstant utsätts för vatten  

bör skyddas med lack, färg eller liknande.

Arbetstemperatur: Minst +10°C 

Öppentid: Max 8 min

Klassning: D3

Presstid: Ca 25 min vid +20°C men längre 

presstid krävs vid lägre limtemperatur och 

hårda träslag. 

Lagring/hantering: 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

Cascol Outdoor

Artikelnummer Förpackning EAN-kod
494944 10 x 300 ml 7311980126042
494943 10 x 750 ml 7311980100233

Artikelnummer Förpackning EAN-kod
494947 10 x 100 ml 7311980100196
494946 10 x 300 ml 7311980100189
494945 10 x 750 ml 7311980100172
495211 5 lit dunk 7311980111550

Limma inne

Snabbt trälim för snickerier inomhus.  

Exempelvis limning av möbler, tavelram, 

snickerier mm. Ger en hård, stark och  

färglös limfog. 

Arbetstemperatur: +10 – +70°C. 

Öppentid: Max 10 min 

Klassning: D2 

Presstid: Ca 6 min vid +20°C men längre 

presstid krävs vid lägre limtemperatur och 

hårda träslag. 

Lagring/hantering: 36 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

Cascol Indoor 

Trälim för 
alla behov

Vi har ett brett sortiment av trälim för inom- och utom- 
husbruk. Cascol Trälim finns för många till fällen och behov.  
Vår produkt Cascol Floor är ett specialanpassat lim för limning 
av not och fjäder på olika typer av golv, t ex parkett, laminat  
och spånskiva med fler.

Lätt att välja - lätt att sälja
Ett starkt varumärke signalerar trygghet och ökar köp. Med  
en tydlig och snyggt profilerad avdelning så får kunden lätt en 
överblick över Cascos produkter och det blir enkelt att hitta och 
enkelt att välja. Dessutom jobbar vår personal ständigt med att 
hjälpa dig på plats för att anpassa sortiment et till din butik så att 
det blir lätt att sälja och ökar din försäljning. I Casco hyllan finns 
alltid ett informativt skylt  material, plats för guider och broschyrer  
som hjälper både kund och personal i butiken. Till glädje för alla 
helt enkelt!
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Lösningsmedelsbaserad  

lagningsmassa för trä. 

För fyllning och lagning av sprickor  

och hål i trä.

Arbetstemperatur: Ej under +18°C

Belastningsbar: Ca 5 min.

Torktid: 3 mm skikt kan slipas efter  

ca 2 – 3 timmar. 

Brandfara: Ja. Mycket brandfarlig. 

Lagring/hantering: 12 månader i sluten  

förpackning. Förvaras svalt och frostfritt.

Limma inne vid låg temperatur 

Frosttåligt trälim för limning inomhus under 

torra men kalla förhållanden. Exempel spik-

limning av undergolv på regel vid kallgrader, 

limning av spångolv innan fallspackling, 

limning av cellplast mot spånskiva och andra 

trämaterial. Ger en stark och färglös limfog. 

Tips! Kan förvaras i bilen under vintern.

Arbetstemperatur: Från -10 – +70°C

Öppentid: Max 10 min

Klassning: D1

Presstid: Ca 20 min vid +20°C men längre 

presstid krävs vid lägre limtemperatur och 

hårda träslag. 

Lagring/hantering: 36 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt. 

Limmet kan förvaras ned till -40°C. Limmet 

fryser men kan tinas upp igen.

*  Vid läggning av parkett ska alltid leverantörens 
rekommendationer följas. 

Artikelnummer Förpackning EAN-kod
493846 10 x 100 ml 73506829
493852 10 x 300 ml 7311980100226
493875 10 x 750 ml 7311980100219

Artikelnummer Förpackning Färg EAN-kod
494262 125 ml Natur 7311980100127
494263 125 ml Ek 7311980100134
494264 125 ml Teak 7311980100141

Artikelnummer Förpackning EAN-kod
494985 10 x 750 ml 7311980100202
495512 5 lit dunk 7311980102060

Limma trä mot andra material inne och ute 

Starkt och vattentåligt polyuretanbaserat  

trälim för limning av trä mot trä eller trä  

mot andra material som metall, hårdplast, 

lackerade ytor, sten och keramik. Ger en 

färglös fog. Limmet skummar så ett högt 

press tryck krävs. 

Arbetstemperatur: +5 – +90°C

Öppentid: Max 15 min

Klassning: D4

Presstid: Ca 4 timmar vid +23°C men längre 

presstid krävs vid lägre limtemperatur. Lim-

fogar som konstant utsätts för vatten bör 

skyddas med vattenbeständig färg eller lack. 

Lagring/hantering: 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

Cascol Winter 

Cascol Polyurethane 

Limning av not och fjäder  

på olika typer av golv.

Trälim med specialanpassad konsistens  

för limning av not och fjäder på olika typer  

av golv, exempelvis parkett, laminat, spån-

skiva etc. Ger en stark, fukt- och vattentålig 

samt färglös limfog. 

Arbetstemperatur: Minst +10°C*

Öppentid: Max 10 min

Klassing: D3

Åtgång: 15–20 m2 golvyta/flaska

Lagring/hantering: 12 månader (ej öppnad 

förpackning). Förvaras svalt och frostfritt. Tål 

förvaring ned till -25°C. Limmet fryser men 

kan återtinas.

Cascol Floor

Artikelnummer Förpackning EAN-kod
494980 10 x 750 ml 7311980139028

WoodFiller
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Fukthalten i träet 

Fukthalten i träet påverkar lim-

ningsresultatet. Ju mindre fukt träet 

innehåller desto bättre behåller det 

formen och limningen blir snyggare. 

Bäst är om fukthalten är mellan 

8–12%. Virke som köps på brädgård 

kan ha en fukthalt på upp till 18%, 

då är det bra att vänta med lim-

ningen tills träet har torkat till. 

Förbehandling innan limning

Ytorna ska vara rena, fettfria och 

slipade/hyvlade eller behandlade 

på ett sätt så att limmet fäster bra 

på träytan. Mjuka träslag som t ex 

furu behöver vara nyslipat. Feta och 

exotiska träslag ska också vara ny-

slipade och gärna avtorkade med 

Aceton. Material som plast och  

metaller behöver slipas lätt och 

vara avfettade. 

Applicering

Mängden lim bestäms av träets  

absorptionsförmåga. På mjuka  

träslag som furu räcker det med  

att stryka lim på ena ytan, men  

Bra att tänka på vid  
användning av trälim

på feta och exotiska träslag bör  

man stryka lim på båda ytorna. 

Vänta därför en stund innan ytorna 

pressas samman. Limning av trä 

kräver jämnt presstryck över hela 

ytan. Använd gärna en tving per  

10 cm. Var aktsam så att inte allt 

lim pressas ut.

Rengöring

Limrester tas enklast bort innan 

torkning/härdning. Använd tvål och 

vatten alternativt mekaniskt när 

det har torkat/härdat.
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Indoor Outdoor Winter Polyurethane Floor

Vilken miljö passar den i? Inne Inne och ute  
i fuktig miljö

Inne men kan Inne och ute i blöt 
och fuktig miljö

Inne och ute  
i fuktig miljö

Arbetstemperatur +10 °C – +70OC Minst +10 °C -10 °C – +70 °C +5 °C – +90 °C Minst +10 °C

Öppentid Max 10 min Max 8 min Max 10 min Max 15 min Max 10 min

Presstid Minst 5 min Minst 25 min Minst 20 min Minst 4 tim Minst 12 tim

Lagringstid och temperatur 36 mån. Svalt och 
frostfritt.

12 mån. Svalt och 
frostfritt.

36 mån. Svalt och 
frostfritt. Tål ned 
till -40 OC.

12 mån. Svalt och 
frostfritt.

12 mån. Svalt och 
frostfritt. Tål ned 
till -25 OC.

Limning av stol, tavelram, möbler, 
snickerier m.m. inomhus •
Trädgårdsmöbler där limfogen  
skyddas med lack, olja eller liknande • •
Limning av matbord och andra 
träytor som utsätts för fukt inomhus • •
Spiklimning av undergolv,  
regel vid kallgrader •
Limning av undergolv, regel  
vid rumstemperatur • •
Limning av not/fjäder på golvspån • •
Spångolv på spångolv,  t ex  
innan fallspackling • •
Limning av Parkettgolv  
(not/fjäder)t •
Limning av Laminatgolv  
(not/fjäder) •
Träplugg vid nåtning på båt •
Limning av cellplast/frigolit mot 
spånskiva och andra material • • • •
Limning av träinredning i båt •
Limning av trädetaljer i bastu •
Limning av metall/trä •
Limning av hårdplast/trä •
Fönster, dörrar, där limfogen utom-
hus skyddas med lack, olje m.fl. •
Limning av keramik/trä •
Limning av lackerade ytor/trä •
Limning av tryckimpregnerat trä •* •*

*Innan limning av tryckimpregnerat trä måste träet lagras i ett år så att kemikalierna som används vid impregneringen har torkat ut.

Cascol limguide
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Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Phone: +46 8 621 79 00
order@se.sika.com
www.casco.se

Du behöver bara Casco

Casco är en del av Sika, ett av 
världens ledande företag inom 
byggkemi. Våra forsknings- och 
utvecklingsavdelningar tar ständigt 
fram nya produkter som förenklar 
för både proffsanvändaren och 
för dig som väljer att göra jobbet 
själv. Casco är en pålitlig total-
leverantör när det gäller bygg-
förnödenheter. I sortimentet finns 
alla slags lim, spackel, fäst- och 
fogmassor. 

Läs mer om oss och våra produkter 
på casco.se


