For experts from experts

Med Casco
Floor Expert,
havner du ikke
i klisteret
Hvert gulv er forskjellig. Når du velger lim og
sparkelmasser er det mye du må ta hensyn til:
underlag, temperatur, konstruksjon, arbeidsmiljø,
krav til sertifisering, sikkerhet, lovpålagte krav,
for å nevne noen. Og selvfølgelig ett sluttresultat
som du som en profesjonell kan være bekjent av,
både nå og mange år fremover.
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Helt enkelt
smart!
En merkevare for alle bruksområder:
Casco Floor Expert
Et smart valg som forenkler din jobbhverdag. Kun ett
merke for alle typer gulvarbeid. Casco Floor Expert er
den helproffe sparkelserien som sikrer et vellykket
resultat. Påføringsvennlig, pålitelig – og en oversiktlig
produktfamilie. Hils på dine nye suksessprodukter!
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Dette gjør jobben din enklere:
≈
xh

1 m2

Sjikttykkelse

FIN

2

1-5 mm

3t

1,3 kg/m2/mm

EF

2

1-20 mm

2t

1,6 kg/m2/mm

ZZ

1+2

0-5 mm

30 min

1,1 kg/m2/mm

CascoProff

CascoLin

AST

2

1-5 mm

12 t

1,3 kg/m2/mm

CascoProff GP

CascoLin Extra

SP-X / SuperPlan

2

1-25 mm

24 t

1,5 kg/m2/mm

ZM Rapid

2

1-10 mm

1,5-2 t

1,5 kg/m2/mm

MX

2

3-40 mm

24 t

1,8 kg/m /mm

MXF

2

3-40 mm

24 t

1,8 kg/m2/mm

DSP

2+3

4-15 mm

24 t

1,8 kg/m /mm

AP

2

1-30 mm

24 t

1,5 kg/m2/mm

G

APF

2

3-30 mm

48 t

1,5 kg/m2/mm

S

SEZ Plus

2

10-80 mm

24 t

1,8 kg/m2/mm

S

Flyt
Støp

x kg

Påføring

S

Primer

x-x mm
Herdet for
gulvbelegg < 3 mm

G

GULVSPARKLER / STØP

3

Forbruk / 1 mm tykk

PVC

Linoleum

CascoProff Extra
CascoProff Universal
CascoProff Extreme

2

2

GULVLIM

Hånd

1 2

Tre / Parkett
Parkett Elastic Plus

Teppe
CascoProff Textile
CascoProff TapeFix

Gummi

Spesial

CascoProff Extra

CascoProff Conductive

CascoThan 2K

iFloor

CascoProff Universal

CascoProff Solid

VD

90-100 g/m2

DraLoss Primer

VD Fix

90-150 g/m2

CascoPlomb

VD Super

100-150 g/m2

S = Sementbasert | G = Gipsbasert | * = 24 timer < 3 mm | ** = 48 timer < 3 mm | *** = 24 timer < 5 mm | **** = 24 timer < 10 mm

Les mer på: www.casco.no
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Flyt
Før du velger en flytsparkel, må du gjøre en grundig overveielse:
Hvilken sjikttykkelse trenger du? Hvor raskt må sparkelen overdekkes?
Casco Floor Expert gjør valget enklere: Vi tilbyr profesjonelle flytsparkler
for et bredt spekter av bruksområder og med ulike tørketider - tynnflyt,
fallbygging, våtromsavretting i tykke lag. Vi har høykvalitative flytsparkler
som kan overdekkes fra 90 minutter til ca. 3 dager. Sjikttykkelser varierer
fra 0,5 til 50 mm, noe som gir maksimal fleksibilitet i ditt daglige arbeid.

Flyt

Gulvsparkel

Når du trenger en håndsparkel for reparasjon eller skrapsparkling
og tiden er knapp, vil CascoFloor Expert være ditt førstevalg. Våre
håndsparkler gir profesjonelle løsninger for ulike bruksområder.
De kan overdekkes etter mellom 30 minutter og ca. 16 timer - med
sjikttykkelser fra 0,5 til 20 mm.

Vi har omdøpt SCHÖNOX gulvsparkelserie til Casco Floor Expert
for å forenkle din arbeidshverdag: Kun ett merke til alle oppgaver innen
profesjonell gulvlegging.

Støp
Casco Floor Expert hurtigstøp er en profesjonell løsning for tykkere
avretting og reparasjoner innendørs. Den tåler høye belastninger noe som gjør den perfekt egnet for både faste og flytende konstruksjoner. Støpen kan overdekkes etter ca.24 timer i en sjikttykkelse
fra 10 til 80 mm.

Den nye emballasjen er tydelig og informativ:
• Tydelig merking av bruksområde: “Hånd”, “Flyt” og “Støp”
• Emballasjefarge tydelig relatert til produktkategori
• Nye symboler gir deg alle viktige produktfakta på et øyeblikk
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Støp

Du kjenner vel
SCHÖNOX gulvsparkel?
Da kjenner du også Casco Floor
Expert gulvsparkel!

Hånd

Hånd

MX

S

MXF

Flyt

Støvredusert gulvsparkel
MX er en avrettingsmasse utviklet
spesielt for gulvvarmekabler, avretting av
gulv og fallsparkling i våtromsområder.
Innendørs bruk. MX har lite krympespenning. Tørketiden bestemmes av
sjikttykkelse og klimaforhold. Sjikt på
opptil 10 mm er klare til å belegges etter
1 dag.

Fiberforsterket gulvsparkel
MXF er en spesialutvklet avrettingsmasse med fibre som reduserer risikoen
for krympespenning. Anbefales til fallsparkling og gulvvarme. Innendørs bruk.
Tørketiden bestemmes av sjikttykkelse
og klimaforhold. Sjikt på opptil 10 mm er
klare til å belegges etter 1 dag.
Før du bruker produktet 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

Sjikttykkelse: 3 - 40 mm
Gangbar: Etter ca. 3 timer
Beleggbar: Etter ca. 24  timer

≈

S

SP-X / SuperPlan
Støvredusert, emisjonsfattig tynnflyt
SP-X / SuperPlan er en støvredusert,
sementbasert tynnflyt. Støvmengden
som oppstår underblandingen 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 belegges. For innendørs bruk.
Har høy trykkstyrke og bøyestrekkfasthet,
og er derfor ideell til offentlige områder.
Sjikttykkelse: 0,5 - 25 mm
Gangbar: Etter ca. 3 timer
Beleggbar: Etter ca. 24 timer

S = Sementbasert | G = Gipsbasert

S

1,5-2 h

ZM Rapid

Hurtig tynnflyt for rask belegning
ZM Rapid er en svært hurtigtørkende
tynnflyt som på de fleste typer underlag
er beleggbar etter bare 1,5–2 timer.
Ideell til å støpe inn gulvvarmesystemer,
kombinerer høy trykkfasthet 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

S

DSP
Avrettingsmasse som ikke krever
belegning
DSP er en avrettingsmasse for betonggulv som ikke krever belegning.
Innendørs og utendørs bruk. Anbefales
til gulv som utsettes for ekstra stor belastning, f.eks. i butikker, industrilokaler,
lagre, produksjonshaller, garasjer, kjellere
og balkonger. Krever belegning 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
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Flyt

S

≈
2h

≈
3h
FIN

S

EF

Flyt

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.

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 - 5 mm
Gangbar: Etter ca. 1 time
Beleggbar: Etter ca. 3 timer

Sjikttykkelse: 1 - 20 mm
Gangbar: Etter ca. 1 time
Beleggbar: Etter ca. 2 timer

≈
0,5 h
G

AP

G
Høykvalitets gipsbasert flytsparkel
AP er en støvredusert spesialgipsbasert
flytsparkel som eliminerer krympespenning fra avrettingsmassen. Ideell til
svake underlag som gamle limrester,
lettbetong og asfalt. Siden AP er normaltørkende, bestemmes tørketiden hovedsakelig av sjikttykkelse og klimaforhold.
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 skjikttykkelse

APF

S
Fiberforsterket, gipsbasert flytsparkel
APF er en fiberforsterket og problemløsende avrettingsmasse til innendørs
bruk. APF er basert på en spesialgips
som eliminerer krympespenning.
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.

ZZ

G

AST

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.
Primerfriog fleksibel.

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: 0,5 - 5 mm
Gangbar: Etter ca. 20 minutter
Beleggbar: Etter ca. 30 minutter

Sjikttykkelse: 1 - 5 mm
Gangbar: Etter ca. 1 time
Beleggbar: Etter ca. 12 timer

Sjikttykkelse: 3 - 30 mm
Gangbar: Etter ca. 2 timer
Beleggbar: Etter ca. 24 timer

S = Sementbasert | G = Gipsbasert
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Hånd

S

S

VD Fix
Vanntynnet, dispersjonsbasert primer
VD er en vanntynnet primer til bruk på
underlag før bruk av Casco Floor Expert
sparkelmasser. Brukes for å forbedre
vedheft, redusere sug, samt som fuktbeskyttelse av puss og tre før avretting.

Bruksklar løsemiddelfri dispersjonsprimer
VD Fix er spesielt effektiv til beskyttelse mot
fuktighet i avrettingsmassen i påføringsfasen.
Svært kort tørketid. Reduserer også absorpsjon og øker vedheften til avrettingsmassen.
Kun til innendørs bruk.

Materialforbruk, konsentrert: Ca. 5 m2 / kg
Material forbruk, fortynnet 1:3: Ca. 20 m2 / kg
Tørketid: 10 minutter - 4 timer

Materialforbruk, konsentrert: Ca. 7 - 10 m2 / kg
Tørketid: 10 minutter - 1 time

VD Super

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.

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.

Sjikttykkelse: 10 - 80 mm
Gangbar: Etter ca. 3 timer
Beleggbar: Etter ca. 24 timer

Vanntynnet, bruksklar spesialprimer
VD Super er en heftprimer til glatte, tette, jevne, ikke-sugende underlag, og skal brukes før påføring av Casco Floor Expert avrettingsmasser. For eksempel: Keramiske fliser, naturstein, polert stål, kompakt
og høyalkalisk betong, korrosjonsbeskyttet metall, terrazzo og hard
støpeasfalt med sterk vedheft til underlaget. Egner seg også til gamle
gulvbelegg (ikke polyolefin eller PU) i vinyl, gummi, linoleum eller
epoksymaling/-masse.
Materialforbruk: Ca. 100 - 150 g/m2
Drying time: 30 minutter - 2 timer

C = Sementbasert | G = Gipsbasert
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Priming

Støp

VD

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.

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.

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 gulvlim
med teipeffekt for enklere utskifting av teppefliser.

Gummi

Gummi

Er Casco gulvlim velkjent?
Da kjenner du også
Casco Floor Expert gulvlim!

Linoleum

Linoleum

Parkett

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 antisklioverflater
for sykehus og industrikjøkken. Limene våre er tilpasset de spesielle egenskapene til hver
enkelt gulvtype, med enkel påføring og pålitelige resultater.

Vinyl

Vinyl

Tepper

Gulvlim

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.

Casco gulvlim er anerkjent og innarbeidet blant gulventreprenører gjennom årtier.
“Never change a winning team”: Du blir raskt fortrolig med den nye, moderne og
forbedrede produktinnpakningen, ganske enkelt fordi den gjør det lett for deg å
identifisere rett produkt for rett formål.

Spesial

Spesial

• Tydelig info om bruksområde
• Samme produktnavn som før
• Samme emballasjefarge som før
• Tydelig familielikhet med Casco Floor Expert gulvsparkelserie

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.
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Vinyl

Vinyl

CascoProff

CascoProff Extra

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.

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 – 30 minutter, heftliming 30 – 60 minutter
Arbeidstemperatur: +18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 74 %

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 %

CascoProff Extreme

CascoProff GP

CascoProff Universal

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.

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.

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 – 30 minutter, heftliming 30 – 150 minutter
Arbeidstemperatur: +18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 75 %

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 %

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 %
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Tepper

Linoleum

CascoLin

CascoLin Extra

CascoProff Textile

CascoProff TapeFix

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

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

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

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

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

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 %

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

Forbruk: 3 – 3,5 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 30 minutter
Arbeidstemperatur: +18°C til +23°C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 78 %
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Parkett

Gummi

CascoProff Extra

Casco Than 2K

Parkett Elastic Plus

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

CascoThan 2K er et tokomponent, vannbestandig
polyuretanlim til liming av gummifliser. Kan også
brukes til liming av syntetiske gummibelegg
innendørs og utendørs.

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

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 %

Forbruk: 1 – 4 m2/liter
Åpentid: Våtliming 0 – 60 minutter
Arbeidstemperatur: +18 °C til +23 °C ved 20 – 70 % RH
Tørrstoff: Ca. 100 %

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 %
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CascoProff Solid

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

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.

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

Spesial

Spesial

CascoProff Conductive

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

CascoPlomb

iFloor

DraLoss Primer

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.

Spesiallim for liming PVC-designfliser. 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.

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: 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 %

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 %

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 %
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Morten Berg

Lars Kallestad

Jan Arvid Jakobsen

Lars Johannessen

John Nilsen

Per Skjevdal

Per Frode Rismark

Thomas
Solheim

Lena Keiserud

Maik Myrseth

Vår jobb: å gjøre deg god!
Mona Pedersen

Roger Fjellhaug

Svein Ove Holte

Martin Kristiansen

Bjørn Magne Langkås

Anders Johansson

Kjell Solhaug

Ina Albrigtsen

Salgsteam 27

Lyst på mer info?
Kontakt oss!
SUPPORT
Ina Albrigtsen
albrigtsen.ina@no.sika.com
995 86 782
KAM kjeder
Thomas Solheim
solheim.thomas@no.sika.com
941 34 353
Teknisk ansvarlig sparkel og gulvlim

John Nilsen
nilsen.john@no.sika.com
970 41 666
Distriktsansvarlig

Morten Berg
berg.morten@no.sika.com
913 39 245
Produktsjef gulv

Mona Pedersen
pedersen.mona@no.sika.com
917 42 684
Distriktsansvarlig

Per Frode Rismark
rismark.per@no.sika.com
913 53 115
Produktspesialist

Martin Kristiansen
kristiansen.martin@no.sika.com
901 66 338
Distriktsansvarlig
Roger Fjellhaug
fjellhaug.roger@no.sika.com
928 86 970
Distriktsansvarlig

SALGSTEAM

Lars Kallestad
kallestad.lars@no.sika.com
451 37 376
Distriktsansvarlig

Kjell Solhaug
solhaug.kjell@no.sika.com
950 28928
Distriktsansvarlig

Svein Ove Holte
holte.svein-ove@no.sika.com
995 71 248
Distriktsansvarlig

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

Maik Myrseth
myrseth.maik@no.sika.com
930 40 855
Distriktsansvarlig

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

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

Anders Johansson
johansson.anders@no.sika.com
954 10 103
Distriktsansvarlig

Jan Arvid Jakobsen
jakobsen.jan@no.sika.com
414 76 986
Distriktsansvarlig

Bjørn Magne Langkås
langkas.bjornmagne@no.sika.com
906 34 069
Distriktsansvarlig

Bertil Pettersen
417 44 433
Agent
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