
Casco är en del av Sika, ett av världens ledande 

företag inom byggkemi. Våra forsknings- och 

utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya 

produkter som förenklar för både proffs-

användaren och för dig som väljer att göra 

jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör 

när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet 

finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor. 

Läs mer om oss och våra produkter på casco.se

Fix-In

Fix-It

Produktinformation: Monteringslim med bra 

hugg på sugande ytor. För limning inomhus av 

absorberande material som paneler, profiler, 

trösklar, dörrposter, tegel, gips- och spånplattor, 

frigolit (skumplast), betong etc. Ger en stark och 

tätande limfog.

Vattenbaserat

Produktinformation: Monteringslim med god 

vidhäftning till de flesta material. Perfekt för 

limning av olika material utomhus. Limmar även 

våta och kalla ytor ned till -15°C. Limfogen har en 

mycket bra kemikalie- och vattenbeständighet.

Lösningsmedelsbaserat

FoilFix

SuperSet

Produktinformation: Ett tjockflytande tejplim 

för lufttätning av plastfolie. FoilFix har god 

vidhäftning mot Polyten (PE), polyproylen och 

annan plast. Är det självklara valet vid tätning 

av PE folie, både i överlapp och mot underlaget. 

SMP-baserat

Produktinformation: Starkt monteringslim 

som fäster mot bl a glas, betong, metall, trä, 

cellplast mm. Ger en fyllande och elastisk limfog. 

Mycket god tålighet mot vatten, värme, kyla, 

vanliga hushållskemikalier mm. Helt fri från 

lösningsmedel.

SMP-baserat
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Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Tel: 08-621 79 00
order@se.sika.com
www.casco.se

När du vill limma  
istället för spika

Monteringslim



SuperFix

XtremFix

Produktinformation: Superstarkt lim med direkt 

hugg för tunga material t ex takplattor, stenplattor, 

skivmaterial etc. Omedelbar styrka upp till 

1 000 kg/m2 horisontellt och 200 kg/m2 vertikalt. 

Ger en otroligt stark, elastisk och slitstark limfog 

och kan användas både ute och inne. 

SMP-baserat

Produktinformation: Starkt, elastiskt och  

tätande monteringslim. Kan användas ute 

och inne. Perfekt för limning av skivmaterial, 

lister, plattor etc. SuperFix har en mycket bra 

kemikalie- och vattenbeständighet. 

SMP-baserat

Monteringslim för alla behov 
Att du idag ofta kan limma - istället för att spika och 
skruva, är ingen nyhet. Men Casco hjälper dig att kunna 
göra det snabbt, enkelt och hållbart. Det finns många 
olika typer av monteringslim och i Cascos sortiment 
har vi tre varianter: SMP-baserade, vatten baserade 
och lösningsmedelsbaserade.

Limguide

 Produkten används

Material

Aluminium, rostfritt, plåt, betong,  
lättbetong och puts    

Cellplast/frigolit, bör monteras mekaniskt

Fuktiga ytor    

Gipsskivor, plywood, träpanel,  
MDF-board och träskivor   

Glas    

Glasblock   

Keramik och marmor     

Målade ytor    

Plastfolie/PE-folie  

Speglar    

Trä     

Trädgårdssten, taktegel, sten    

Användningsområden

Badrumsskåp på kaklad vägg  
(OBS ej på plastmatta)  

Brevlåda  

Golv, vägglister, dörrfoder, innertak, 
ljudisoleringsplattor, undertak och 
takpanel

 

Fuktisolering med folie  

Krokar, hängare, hyllor etc.  

Montering av diskbänk i trä, corian,  
sten etc.    

Tunga takplattor  

Träsmygar runt fönster och dörrar  

Väggskivor, duschpanel, laminat-
skivor   

l	Starkt lim
l	Ute min + 5°C,  
l	Inne

l Direkt hugg
l	Ute min + 5°C,  
l	Inne

  /   = Bästa valet              /  = Näst bästa valet

XtremFix SuperFix

l	Vattenbaserat lim
l	Inne

l	Lösningsmedels- 
 baserat lim
l	Ute min - 15°C
l	Inne

l	Skarvning av folie
l	Ute, min +5°C
l	Inne

Fix-In Fix-It FoilFix SuperSet

l	Starkt lim
l	Ute min + 5°C,  
l	Inne

 = Utomhusbruk             = Inomhusbruk


