Nye forbedrede superhelte!
XtremFix+ og SuperFix+ er ultra stærke
monteringslime, som tilmed er godkendt
til Svanemærket byggeri.
Illustrationer lavet med elementer fra www.freepic.com
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Cascos monteringslime hjælper
dig - nemt, hurtigt og samtidig
med en bæredygtig profil.
Der findes mange monteringslime på markedet, men
XtremFix+ og SuperFix+ kalder
vi ikke superhelte for ingenting.
De har begge suveræne
monteringsegenskaber, kan
bruges til langt de fleste
opgaver, og så har de en helt
ekstrem styrke.
XtremFix+ holder op til 200 kg/
m² med det samme, men begge
produkter har en slutstyrke på
5000 kg/m² efter hærdning, så
spørgsmålet er, om du har brug
for et stærkt og hurtigt hug?
Se vores sammenligning af de
to produkter her på siden.
God fornøjelse med opgaven!
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SuperFix+

Hurtigt hug
God standfasthed
Ekstrem høj styrke
Indendørs og udendørs
Kan justeres det første minut
Godkendt til Svanemærket byggeri
Hård limfuge på ca. 50 Shore A
Meget god ældnings- og temperaturbestandighed
Svinder ikke og er god til at kompensere for ujævnheder
God vedhæftning til de fleste materialer
Phthalatfri
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Ekstrem høj styrke
Indendørs og udendørs
Kan justeres de første 20 min.
Godkendt til Svanemærket byggeri
Semihård limfuge på ca. 45 Shore A
Meget god kemisk resistens
God vedhæftning til de fleste materialer
Kan overmales med de fleste typer
maling (prøve anbefales)
Phthalatfri
Findes hvid og sort

Sammenligning:

XtremFix+			

Hurtigt hug:

Ja 					Nej

Base:

SMP					SMP

Indendørs/udendørs:

Begge dele				Begge dele

Justeringstid:

Ja, cirka 1 minut 				

Ja, cirka 20 min.

Temperaturbestandighed:

-40ºC til +80ºC				

-40ºC til +100ºC

Anvendelsestemperatur:

+5ºC til +40ºC				

+5°C til +40°C

Brudstyrke:

2,2 MPa					2,2 MPa

Skindtid:

Ca. 15 min. 				

Ca. 20 min.

Hærdetid:

3 mm/døgn, 7 mm/7 døgn

3 mm/døgn, 10 mm/7 døgn

Holdbarhed:

12 mdr.					12 mdr.

Godkendt til svanemærket
byggeri:

Ja

		

SuperFix+

Ja

568090 – 290 ml hvid			
615751 – 300 ml sort
Varenr.:
									615756 – 300 ml hvid
									615755 – 600 ml hvid
									

For mere information se www.casco.dk
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