
Casco Floor Expert at work

PINGSTKYRKAN, ÖREBRO
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Renovering av klassisk försam-
lingslokal i centrala Örebro
Avjämningsmassor och handspackel lägger 
grunden för ett lyckat slutresultat.

Projektdeltagare

Golventreprenörer: 
BBM i Örebro AB & Örebro Parkett & Golv 

Materialleverantör:
Sika Sverige AB

Projektbeskrivning/Bakgrund
Pingstkyrkan, eller Elimförsamlingen som är för-
samlingens formella namn, bildades den 23 juli 
1916. Församling hade när den bildades 16 med-
lemmar och idag är det runt 900. Behovet av ny 
golvebeläggning har tillsets och kyrkan har genom-
gått en omfattande ytskiktsrenovering för att få till 
en trivsam och hållbar miljö med bra akustik. 

Sikas lösning
Sika har produkter av högsta kvalitet när det kom-
mer till golvlim, avjämningsmassor, handspackel 
samt våtrumssystem. 

I projektet vid Pingstkyrkan i Örebro är vi mycket 
stolta över att ha levererat den dammreducerade 
och cementbaserade finspackelmassan Casco 
Floor Expert FIN samt universalpacklet Casco 
Floor Expert EF som är perfekt till lagning, fall- och 
finspackling. Den smidiga konsistensen underlättar 
applicering och produkerna går att använda både i 
tunna men även i tjocka skikt.

Dessutom användes Casco Contact, ett vatten-
baserat kontaktlim för både golv och vägg.

Mer info:
www.casco.se | www.sika.se
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Produkt  Casco Floor Expert EF
Artnr.  501971
EAN  7311980141762
Förpackning 25 kg

Ett dammreducerat snabbhärdande 
cementbaserat universal/kombispackel. 
Rekommenderas för handspackling 
av de flesta typer av underlag inom-
hus. För finspackling, lagningar och 
fallspackling. Den smidiga konsistensen 
gör att spacklet kan användas i så väl 
tunna som tjocka skikt.

Produkt  Casco Floor Expert FIN
Artnr.  501973
EAN  7311980141748
Förpackning 15 kg

Ett dammreducerat snabbhärdande,
cementbaserat finspackel för hand-
spackling av de flesta typer av underlag. 
Den smidiga konsistensen gör att spack-
let är enkelt att jobba med och under-
laget behöver inte primas innan. FIN kan 
användas upp till 5 mm skikttjocklek, 
lokalt kan tjockare skikt appliceras.

Produkter

Produkt  Casco Contact
Artnr.  532249
EAN  7612895359076
Förpackning 5,5 l

Vattenbaserat kontaktlim för golv 
och vägg. Lämplig för golv- och 
väggmaterial av vinyl och PVC-
matta, PVC-fri matta, gummi, 
linoleum, kork, laminat, läder, textil, 
metall och frigolit. Används inte till 
mässing eller koppar.
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A SIKA BRAND

Sika Sverige AB 

Tel: 08-621 89 00   

Order: order@se.sika.com


