
Værktøjskasse  
i en patron!
Casco® MultiTech er en fleksibel og  
multifunktionel fugelim med et meget  
bredt anvendelsesområde og god  
vedhæftning til mange overflader.

• Fix & reparer
• Fugning og limning inde og ude
• Hæfter til de fleste materialer
• Til bl.a. hus, tag, vinduer, fritids- 
 både, badeværelser, køkkener  
 og biler. 

Få mere information på www.casco.dk

NY!

”En patron som er  
 god at have lige  
 ved hånden”

    Fugn    ng      
     Limn    ng
    Saml    ng

MULTI-USE



Én patron til alt!

Casco® MultiTech erstatter Marin & Teknik med 
en ny formulering med en bredere anvendelse 
– med egenskaber som er mellem en lim og en 
fuge. 

Casco® MultiTech er en elastisk mult-
ifunktionel fugemasse, lim og forseg-
lingsmasse med meget bred anvendel-
se såsom til huse, hytter, fritidsbåde, 
vådrum og campingvogne. Den har 
god vedhæftning til mange overflader 
og fantastisk vejrbestandighed. Kan  
anvendes både inde og ude. 

Bred vifte af  
anvendelsesområder!

>>  Produktet er perfekt til at fixe, reparere og fuge
indenfor, udenfor og rundt i huset og på fritidsbåden. 
Gulv fuger -mellem forskellige materialer. 

>>  Til luft- og vandtætte samlinger, vandtæt limning 
og holdbare samlinger med god vedhæftning til en bred 
vifte af overflader i byggeriet og på både. 

>>  Samlinger og fuger i badeværelser, bruse- 
kabiner og køkkener inklusiv limning af spejle. 

Bæredygtighed

•  Lav emission – er godt for  
    indeklima
•  Phthalatfri 
•  Opløsningsmiddelfri
•  Isocyanatfri
•  Tinfri

Certificater
•  EC1plus

•  M1
•  LEED USBGC
•  BREEAM International
•  BREEAM NOR

Godkendt til
•  Fødevare
•  Vådrum

”En patron som er god at 

have lige ved hånden!”

PRODUCT SAFETY

W
ITH  LE T T E R A N D S
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Casco®  

Marin&Teknik

udgået!

Inden- og udendørs •  Overmalbar •  Frostresistent •  Høj elasticitet & fleksibilitet
Bevægelse +/-20% •  Stærk & Holdbar • Gode mekaniske egenskaber • 
Vejrbestandighed •  Høj limstyrke •  Hæfter til fugtige overflader
Hærder under vand •  God bestandighed overfor saltvand, fortyndede basiske og 
sure opløsninger • Fødevaregodkendt (ISEGA)  •  Absorberer vibrationer



Primer

Til krævende overflader og for at forbedre ved-
hæftningen brug Sika® Aktivator-205 eller Sika® 
Primer 3N. 

Farver

Casco® MultiTech 300 ml er tilgængelig i 
3 farver: Hvid, grå, sort

Hvid

S 0502-Y
Grå

S 3500-N
Sort

S 9000-N

Meget bred anvendelse – Det er en rigtig fugemasse og lim. 

Den er også godkendt til vådrum og indirekte fødevarekontakt (ISEGA).

Udenfor Indendørs fugning

Fritidsbåde

Limning

Til husetVådrum

Forseglingsmasse Udendørs fugning



Casco® MultiTech 300 ml

Farver Varenr. DB. nr. Stk / boks Bestilling

Hvid 663962 2213318 12

Grå 669911 2213315 6

Sort 669898 2213316 12

*Färgerna ska ses som vägledande

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5, 3520 Farum
Tlf.: 4818 8585
sika@dk.sika.com
www.casco.dk
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jlTeknisk data

Kemisk base     Silan termineret polymer

Shore A hårdhed    48

Trækstyrke   2 N/mm2

Brudforlængelse   550%

Bevægelse   +/- 20%

Temperaturbestandighed   -50°C/+90°C

Arbejdstemperatur   +5°C/+40°C

Overfladernes temperatur   +5°C/+40°C

Hærdetid    3 mm / 24h (23°C/50% rh)

Skindannelsestid   45 min.  (23°C/50% r.h.)

Holdbarhed   12 måneder

Opbevaring   +5°C/+25°C

Overmalbar   Efter fuld hærdning

Antal farver   3

Størrelser   300 ml, 12 eller 6 patroner pr. kasse

Casco® MultiTech er et 1-komponent, fleksibelt, multifunktionelt
produkt, som kan lime, fuge og forsegle. Det har et bredt anvendel-
sesområde og god vedhæftning til mange overflader.

• Kan bruges rundt i huset: gulve, 
 vægge, døre, vinduer, tage,  
 vådrum og køkkener.

Casco® 
MultiTech

• Luft- og vandtæt forsegling,   
 limning og spartling
• Forskellige overflader
• Til fritidsbåde og camping-  
 vogne
• Inden- og udendørs


