
CascoProff DC är lämpligt för limning av de flesta
beläggningar såsom PVC, PVC-fritt, LVT, linoleum
och textil. Limmet är avsett för beläggningar på
absorberande underlag.

Läs mer på casco.se

CascoProff DC
Det första och enda golvlimmet på den 
svenska marknaden som Rekommenderas 
i Byggvarubedömningen! Ett fiberförstärkt 
golvlim med >40 % reducerat CO

2
-avtryck 

och skapat med 92 % hållbara råvaror. 

For experts from experts



Teknisk data CascoProff DC

Kemisk bas Dispersionslim

Åtgång  3–6 m2 / liter

Öppentid Sugande underlag: våtlimning 5–20 min, 
   sen våtlimning 20–30 min

Verktyg Limspridare 6108, 6118, 6121

Lagringstid 12 månader, min. +10 °C i oöppnad förpackning

Konsistens Tixotropisk

Torrhalt Ca 74,5 %

Gångbar Belastas efter 24 timmar, full styrka efter 72 timmar

Artikelnummer 628216

EAN-kod 7612895588995

Förpackning 10 liter hink

Material PVC, PVC-fritt, linoleum, LVT, textil

För mer information, besök casco.se

Användningsområde
CascoProff DC är ett fiberförstärkt 

golvlim endast anpassat för våt-

limning. Limmet har hög skjuvhåll-

fasthet och är avsett för sugande 

underlag.

Vid utvecklingen av limmet har man 

genom medvetna val skapat en 

produkt med 92 % hållbara råvaror. 

Det reducerar koldioxidavtrycket 

mer än 40 % jämfört med vårt mest 

sålda golvlim.

En del av produktens råvaror är bio-

baserade genom massbalansprinci-

pen och certifierad enligt TÜV SÜD 

CMS 71 ”Renewable Resources”.

För mer information om produktens 

hållbarhet och massbalansprincipen 

läs ”Hållbarhetsfaktabladet” som 

finns vid produktinformationen på 

Casco.se.

CascoProff DC Produkten bedömd i

SundaHus

• Rekomenderas i BVB (ID 127496)
• 40 % reducerat koldioxidavtryck
• 92 % hållbart råmaterial

• Fiberförstärkt
• Högre hållfasthet

Fri från allerigiframkallande biocider*

* Allergiframkallande biocider som ingår i produktens råvaror inaktiveras, men för att klara lagringstiden tillsätter vi nya biocider utan
allergiframkallande egenskaper.  Allt för att undvika risken för allergiska besvär hos våra användare.
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