
 

 

Side 01/03 
Dato 2016-08-26 
 
Erstatter 2015-09-28 

 

 
  
 
 

BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE 
UNDERLAG 

LET SUGENDE 
UNDERLAG 

LIMMÆNGDE 

Linoleum                   
Marmoleum, Touch 

LinoTex           
CascoLin         
CascoLin Extra 

                 
Vådlimning 

                        
Sen vådlimning 

                     
3,5 m²/l 

Linoleum                  
Marmoleum, Decibel 

CascoLin                     
CascoLin Extra     
CascoProff Extra   

                        
Sen vådlimning 

                      
Tidlig hæftlimning 

                       
4-5 m²/l 

Linoleum                  
Marmoleum, Modular 

                      
CascoProff Extra   

                        
Sen vådlimning 

                      
Tidlig hæftlimning 

                       
4-5 m²/l 

Corkment CascoLin         
CascoLin Extra 

            
Vådlimning 

                        
Sen vådlimning 

                    
3,5 m²/l 

Corklinoleum CascoLin         
CascoLin Extra 

                   
Vådlimning 

                        
Sen vådlimning               

                    
3,5 m²/l 

Inventarlinoleum                
Bulltin Board 

CascoProff Extra 
Casco Contact 

                        
Sen vådlimning 

                      
Tidlig hæftlimning 

                     
4-5 m²/l 

Inventarlinoleum                
Desktop 

CascoLin Extra    
Casco Contact 

                        
Sen vådlimning 

                      
Tidlig hæftlimning 

                      
4-5 m²/l 

Vinyl                                      
Step, Nordstar, Eternal     
Colorex (uden ledeevne) 

CascoProff  
CascoProff GP 
CascoProff Extra 
CascoProff Extreme 

                  
Vådlimning 

                        
Sen vådlimning               

                     
4-5 m²/l 

Bolig vinyl                                
Novilon, Scandilon                
(ved fuldklæbning) 

CascoProff  
CascoProff GP 
CascoProff Extra 
CascoProff Extreme 

              
Vådlimning 

                        
Sen vådlimning               

                      
4-5 m²/l 

Ledende vinyl og linoleum 
Colorex SD og EC,     
Marmoleum Ohmex 
 

 
 

                         
CascoProff Conductive 

                    
Vådlimning 

                            
Sen vådlimning 

4-5 m²/l           
3-4 m²/l 

Forbo Flooring A/S 
Produktionsvej 14 
DK-2600 Glostrup 
Tlf.: 44 92 85 00 
www.forbo.dk 
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BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE 
UNDERLAG 

LET SUGENDE 
UNDERLAG 

LIMMÆNGDE 

Vinylflise                              
Allura Flex 

                     
CascoProff Tapefix 

                  
Fixering 

                        
Fixering               

                     
6-8 m²/l 

Vinylflise                              
Allura  

CascoProff  
CascoProff GP 
CascoProff Extra 
CascoProff Extreme 

                         
Sen vådlimning 

                      
Tidlig hæftlimning 

                      
4-5 m²/l 

Underlag                          
Comfort P 

Løslægges Topbelægning limes med den for den pågældende lim anbefalede lim. 
Monteringstid og limmængde kan variere fra det normale, da der limes tæt 
på underlag. 

Tæpper banevare             
Flotex 

CascoProff GP 
CascoProff Textile 

Vådlimning 
Vådlimning 

Sen vådlimning 
Vådlimning 

4-5 m²/l 

Tæppeflise                 
Westbond, Tessera 

CascoProff GP 
CascoProff Extra 

                         
Sen vådlimning 

                       
Tidlig hæftlimning 

                      
4-5 m²/l 

Textilmåtte                        
Coral, Coral T32 Marin (IMO),  

CascoProff Extra 
CascoProff Solld 

                        
Sen vådlimning 

                      
Tidlig hæftlimning 

                      
4-5 m²/l 
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CascoLin Vandbaseret akryllim til vådlimning af linoleum. Velegnet til lange baner samt 
mønsterlægning, hvor lang åbentid ønskes. 

CascoLin Extra Vandbaseret akryllim til limning af linoleum, nålefilt samt tekstile belægninger med og 
uden bagside. Aggressivt hug, der giver optimal sikkerhed ved limning af levende 
belægninger. 

CascoProff  Til limning af de fleste vinylbelægninger på gulv og væg på sugende og tætte underlag. 
Også til limning i våde rum. 

CascoProff GP Til limning af de fleste vinylbelægninger på gulv og væg på sugende og tætte underlag. 
Også til limning i våde rum. 

CascoProff Extreme Gulvlim med lang åbentid og aggressivt hug både som vådlimning og hæftlimning. 
Anvendes til vinyl i tørre og våde rum på sugende og tætte underlag. IMO-godkendt. 

CascoProff Extra Særlig hurtig dispersionslim til de fleste typer gulv- og vægmaterialer incl. homogen vinyl i 
baner og fliser. Limen har et stærkt ”hug” allerede i vådlimstadiet. IMO-godkendt. 

CascoProff Conductive Vandbaseret akryllim med el-ledende egenskaber. Kan anvendes både til enkelt- og 
kontaktlimlimning til alle el-ledende og antistatiske belægninger, f.eks. nålefilt og             
el-ledende vinyl- og linoleumsbelægninger. 

CascoProff Solid Gulvlim specielt velegnet til alkaliske underlag. Limer de fleste gulvbelægninger som 
vinyl, polyolefine- og tekstile belægninger. APEO-fri. 

CascoProff TexFix       
(Førhen: Fixeringslim) 

Vandbaseret lim til fiksering der anvendes ved fiksering af tæpper og vinyl i fliser og 
baner, hvor let udskiftning ønskes, og som alternativ til løslægning eller fastgørelse med 
dobbeltklæbende tape. Fjernes let fra underlaget med vand. IMO-godkendt. 

CascoProff Textile        
(Førhen: Tæppelim) 

Gulvlim der anvendes til tekstile belægninger med og uden bagside og til nålefilt på rene 
og vedvarende tørre underlag af beton, spartlede underlag, spånplader, krydsfiner etc. 
Har et godt hug og en lang monteringstid. 

CascoProff TapeFix     
(Førhen: TæppeFix) 

Vandbaseret fixeringslim der anvendes til fiksering af tæppefliser. Fikseringen holder 
fliserne på plads, således at disse ikke skrider, og sikrer tillige let udskiftning af en eller 
flere fliser. Klar til brug (skal ikke fortyndes). Let og arbejdsvenlig konsistens. 
Kontorstolefast.  

                                                                                                  Alle lime er mærket med kodenr.: (1993) 00-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationenen er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. 
Anbefalingerne er vejledende og formålet er, at hjælpe forbrugeren til at 
finde en passende arbejdsmetode. Eftersom forbrugerens arbejdsforhold 
ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for  de opnåede 
resultater, påvirket af lokale forhold. I alle tilfælde bør der fortages specifikke 
tests. Se i øvrigt vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

 
Certificeret i henhold til: 
 

 

 
Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5 
DK-3520 Farum 
Tlf.: 702 77 703 
www.casco.dk 
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Informationenen er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. 
Anbefalingerne er vejledende og formålet er, at hjælpe forbrugeren til at 
finde en passende arbejdsmetode. Eftersom forbrugerens arbejdsforhold 
ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for  de opnåede 
resultater, påvirket af lokale forhold. I alle tilfælde bør der fortages specifikke 
tests. Se i øvrigt vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

 
Certificeret i henhold til: 
 

 

 
Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5 
DK-3520 Farum 
Tlf.: 702 77 703 
www.casco.dk 
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