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Gulvafretning

En god start

Nøglen til et vellykket resultat er at sikre, at priming 

og afretning udføres i henhold til gældende regler og 

forordninger. Vi følger Gulvbranchens brancheregler 

og anbefaler, at man af miljø- og kvalitetshensyn 

fjerner gamle gulvbelægninger, limrester osv. i størst 

muligt omfang før der afrettes eller spartles.

Underlagets kvalitet og egenskaber samt de klima-

tiske forhold i rummet er afgørende for, hvilke produk-

ter vi anbefaler til priming og afretning af underlaget. 

Valget af produkt afhænger naturligvis også af den 

tiltænkte brug af rummet og af gulvet. Sørg for, at 

underlaget er fast, rent og tørt. Sluk for eventuel gulv-

varme mindst ét døgn før du går i gang med at afrette 

gulvet. Tænd tidligst for varmen efter 1 uge og hæv 

temperaturen langsomt - gerne over flere dage. 

Løsningerne i denne guide, er vores anbefalede 

løsning. Andre løsninger kan også anvendes.  

Fast

Et spartlet eller primet gulv vil aldrig være stærkere 

end underlaget. Overfladen skal have en styrke på 

minimum 0,5 MPa. Hvis du er usikker på overfladens 

kvalitet, bør der foretages trækprøve. Fjern alle svage 

områder på underlaget ved fx slibning eller fræsning.

Rent

Rengør underlaget omhyggeligt! Anvend tørre 

rengøringsmetoder. Undgå at anvende skrappe 

rengøringsmidler, som kan absorberes af underlaget, 

da de kan have en negativ indvirkning på vedhæftnin-

gen. 
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Tørt

Kontrollér underlagets fugtindhold. Når du spartler og 

afretter må underlagets relative fugtighed ikke over-

stige 85 % RF. Hvis underlagets fugtindhold er højere 

er der visse materialer, som man ikke kan bruge uden 

først at tørre underlaget eller lave en fugtspærre. Det 

kan også være nødvendigt at vælge et produkt, der er 

beregnet til udendørs brug. Underlaget, luften og ma-

terialet skal have en temperatur på mindst +5 °C, og 

ved priming, afretning/spartling og hærdning er det 

bedst, at temperaturen er mellem +18 °C og +22 °C.

Hærdetider

Hærdende produkter som fx cementbaserede spar-

telmasser, påvirkes mindre af luftfugtigheden end 

tørrende produkter som fx gipsbaserede spartelmas-

ser. De hærdetider der er angivet på emballagen og i 

denne guide, gælder ved +20 °C og 50 % RF. 

Hærdetiderne er længere ved lavere temperaturer og 

højere fugtighed. Omvendt er hærdetiderne kortere 

ved højere temperaturer og lavere fugtighed.

Svage og ustabile konstruktioner

I mange tilfælde er det muligt at forbedre en dårlig 

konstruktion, et eftergivende underlag eller et mate-

riale med en svag overflade ved at afrette med APF 

forstærket med Renotex, der er et multiaksialt glasfi-

berforstærket armeringsnet. APF er en fiberforstær-

ket gipsspartelmasse med en høj kompressionsstyr-

ke. Gipsbaserede spartelmasser krymper ikke. Derfor 

vil der ikke opstå problemer med revner og krakele-

ringer på grund af krympning eller spændinger. Der 

er dog grænser for, hvor dårlig stand underlaget må 

være i. Kontakt altid Tekniske Service for support. 
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Ustabile konstruktioner

Hvis gulvkonstruktionen giver efter, skal gulvspartelmas-

sen forstærkes med Renotex, og lagtykkelsen skal 

være mindst 8 mm for at sikre, at overfladen er stabil. 

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Teknisk Service. 

Primer

Underlaget skal primes inden spartling/afretning for at:

· Forbedre vedhæftningen

· Begrænse underlagets sugeevne

· Forhindre luft i at stige op fra underlaget, hvilket  

 kan forårsage luftbobler

Anvend en børste til at fordele primeren jævnt over 

hele underlaget. Arbejd primeren godt ned i underla-

get, og sørg for, at der ikke dannes søer. Afhængigt af 

underlaget kan der anvendes VD eller VD Super.  
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Blandingsforhold

Blandingsforholdet afhænger af, hvilken type underlag 

der er tale om, og hvad der er formålet med primeren 

(mere information under de respektive underlag). 

Det er vigtigt, at man følger de angivne blandings-

forhold. Hvis man blander med en anden vand-

mængde end den, der er angivet på emballagen eller 

i produktinformationen, risikerer man revnedannelse 

og/eller svækkelse af sparteloverfladen. 

Tørretider

Ved normale forhold kan gulvet spartles/afrettes, 

1-2 timer efter det er blevet primet. Når primeren skal 

have en fugtbeskyttende funktion, skal den have lov 

til at tørre fuldstændig (24 timer), inden gulvet afret-

tes. Man skal dog ikke vente i mere end 36 timer, da 

det kan resultere i, at primeren bliver for hård, og at 

der samles støv på overfladen. Tørretider påvirkes af 

underlagets art samt luftens temperatur og fugtig-

hed. 
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Beton

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD 1:5 med vand
(reducere sugeevne)

Efter 1-4 timer

VD 1:5 med vand
(forbedre vedhæftningen)

Efter ca. 24 timer

Spartelmasse

FIN 15 kg/4,5 l vand
Op til 5 mm, 
lokalt 20 mm 

Efter ca. 3 timer

EF 25 kg/6 l vand Op til 20 mm Efter ca. 2 timer

Selvnivellerende spartelmasse

ZM RAPID 25 kg/5,75-6 l vand 1-10 mm Efter ca. 1,5-2 timer

SP-X 25 kg/6,5 l vand 0,5-25 mm Efter ca. 16 timer

Vigtigt at huske: 
•  NB! Primeren behøver ikke at være helt tør, før gulves afrettes.                                  
•  Fjern svage områder og eventuel slam mekanisk.  
•  Anvend SP-X, hvis overfladen skal kunne belægges hurtigt. 
•  Kontroller, at overfladen er fast (over 0,5 MPa), og at fugtindholdet  
ikke er over 85 % RF.

Spartelmasse

Primer Beton
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Asfaltbaserede undergulve

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD 1:3 med vand Efter ca. 24 timer

Spartelmasse

AST 15 kg/3,8 l vand Op til 5 mm Efter ca. 12 timer 

Selvnivellerende spartelmasse

AP 25 kg/6 l vand Op til 30 mm Ca. 3 mm/døgn

APF 25 kg/5,5 l vand 3-30 mm Ca. 3 mm/døgn

Svage og ustabile konstruktioner - se side 5

APF + Renotex 25 kg/5,5 l vand 3-15 mm Ca. 3 mm/døgn

Vigtigt at huske: 
•  Asfaltbaserede lag har ofte en god vedhæftning på underlaget, men de er            
sårbare over for spændinger ved krympning på grund af deres elasticitet.        
• AP, APF og AST er gipsbaserede spartelmasser med en høj trykstyrke. 
Gipsbaserede spartelmasser krymper ikke og derfor opstår der sjældent 
problemer med revner og krakeleringer på grund af spændinger. 
•  Afret aldrig direkte på asfalt.

Spartelmasse

Primer

Renotex
kombineret
med APF

Asfalt
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Gipsbaserede undergulve og anhydrit

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD 1:1 med vand
(reducere sugeevne)

Mindst 24 timer

Primeren skal være helt tør, inden gulvet afrettes.

Spartelmasse

AST 15 kg/3,8 l vand Op til 5 mm Efter ca. 12 timer

Selvnivellerende spartelmasse

AP 25 kg/6 l vand Op til 30 mm Ca. 3 mm/døgn

APF + Renotex 25 kg/5,5 l vand 8-15 mm Ca. 3 mm/døgn

Vigtigt at huske: 
•  Kontrollér, at overfladen er fast, omhyggeligt rengjort og fri for støv m.m. 
•  Kontrollér, at primeren har god vedhæftning mod underlaget.                              
• Det er meget almindeligt at anhydrit skal slibes pga. slam i overfladen. 

Spartelmasse

Primer Gips/anhydrit
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Keramiske materialer, natursten 
og marmor

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD Super Brugsklar Efter ½-2 timer 

Spartelmasse

FIN 15 kg/4,5 l vand
Op til 5 mm
Lokalt 20 mm

Efter ca. 3 timer

EF
15 kg/3,6 l vand eller
25 kg/6 l vand

Op til 20 mm Efter ca. 2 timer

Selvnivellerende spartelmasse

ZM RAPID 25 kg/5,75-6 l vand 1-10 mm Efter ca. 1,5-2 timer 

SP-X 25 kg/6,5 l vand 0,5-25 mm Efter ca. 16 timer

Vigtigt at huske: 
•  Kontrollér nøje, at den keramiske gulvbelægning er solid og sidder godt fast 
på underlaget. Fjern alle helt eller delvist løse fliser. 
•  Rengør altid overfladen for at fjerne urenheder såsom gammelt 
polermiddel, voks, sæbe o.lign. Det er bedst og nemmest at anvende vand 
med et syreholdigt rengøringsmiddel. Fjern al klinkeolie med et alkalisk 
rengøringsmiddel. Uanset hvilket rengøringsmiddel du bruger, skal alle rester 
skylles væk med rent vand.                                                                                                     
•  Kontrollér at primeren har god vedhæftning mod underlaget.                          
Påfør VD Super med en pensel, børste eller rulle. Undgå, at der dannes søer.    
Gå ikke videre til næste trin i processen, før hele overfladen er tør.                                               

Spartelmasse

Primer Keramik
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Limrester og sulfit

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD 1:1 med vand Efter ca. 24 timer

Spartelmasse

AST 15 kg/3,8 l vand Op til 5 mm Efter ca. 12 timer

Selvnivellerende spartelmasse

AP 25 kg/6 l vand Op til 30 mm Ca. 3 mm/døgn

Svage og ustabile konstruktioner - se side 5

APF + Renotex 25 kg/5,5 l vand 3-15 mm Ca. 3 mm/døgn

Vigtigt at huske: 
•  Fjern så vidt muligt alle limrester, inden gulvet primes og spartles/afrettes.       
Til afretning anbefaler vi altid gipsbaseret spartelmasse, eftersom de ikke giver 
spændinger eller risikerer at nedbryde eventuelle limrester.                                           
• Fjernelse af limrester er altid mest sikkert. Den mest effektive metode til at 
fjerne limrester er fræsning. 
• Hvis limrester opløses ved primning, skal de fjernes. 
• Eftersom AP, APF og AST alle har en neutral pH-værdi, er der ingen risiko for 
en alkalisk nedbrydning af eksempelvis gamle limrester.

Spartelmasse

Primer Limrester
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Letbeton og gasbeton

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD 1:3 med vand  Efter ca. 1 time 

Spartelmasse

AST 15 kg/3,8 l vand 1-5 mm Efter ca. 12 timer

Selvnivellerende spartelmasse

AP 25 kg/6 l vand Op til 30 mm Ca. 3 mm/døgn

APF 25 kg/5,5 l vand 3-30 mm Ca. 3 mm/døgn

Svage og ustabile konstruktioner - se side 5

APF + Renotex 25 kg/5,5 l vand 8-15 mm Ca. 3 mm/døgn

Vigtigt at huske: 
•  Letbeton og gasbeton er underlag, som har en relativt svag overflade. For at 
sikre en god vedhæftning skal man fjerne alt løst materiale inden priming og 
spartling/afretning. 
• Påfør to lag primer med 24 timers mellemrum, hvis underlaget/gasbetonen 
er meget sugende (se produktinformation på www.casco.dk). 
• Underlag af letbeton og gasbeton påvirkes af spændinger på grund af 
krympning. AP, APF og AST er specielle gipsbaserede spartelmasser med en høj 
trykstyrke. Gipsbaserede spartelmasser krymper ikke og derfor opstår der 
sjældent problemer med revner og krakeleringer på grund af spændinger. 
• Kontrollér, at underlagets fugtindhold er under 85 % RF.

Spartelmasse

Primer
Letbeton

  13Forbrug: Side 16. Mere information: www.casco.dk



Malede overflader

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD Super Brugsklar Efter ½-2 timer

Spartelmasse

FIN 15 kg/4,5 l vand
Op til 5 mm, 
lokalt 20 mm 

Efter ca. 3 timer

EF 25 kg/6 l vand Op til 20 mm Efter ca. 2 timer

Selvnivellerende spartelmasse

ZM RAPID 25 kg/5,75-6 l vand 1-10 mm Efter ca. 1,5-2 timer

SP-X 25 kg/6,5 l vand 0,5-25 mm Efter ca. 16 timer

Vigtigt at huske: 
• Kontrollér, at malingen/belægningen har god vedhæftning til underlaget. 
Spartelmassen får aldrig bedre vedhæftning til underlaget end den malingen 
har, uanset hvor god primeren er.                                                                                            
• Generelt er maling/belægning hård og tæt, så vi anbefaler, at man primer 
med VD Super.

Spartelmasse

Primer

Beton

Maling/Epoxybelægning
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Træ- og bræddegulve samt spån- og 
gipsplader

Vi anbefaler:

Blanding Lagtykkelse Belægningsklar

Primer

VD 1:1 med vand Efter ca. 24 timer

Armeringsnet

Renotex
Multiaksialt glasfiberforstærket armeringsnet 
til forstærkning af svage underlag

Selvnivellerende spartelmasse

APF 25 kg/5,5 l vand

10-15 mm på 
træ/spånplade, 
3-15 mm på 
gipsplade

Ca. 3 mm/døgn

Svage og ustabile konstruktioner - se side 5

APF + Renotex 25 kg/5,5 l vand 8-15 mm Ca. 3 mm/døgn

Vigtigt at huske: 
• En primer har to vigtige funktioner: Dels at sikre en god vedhæftning og dels 
at forhindre vand fra spartelmassen i at trænge ned i underlaget.                         
• Lad primeren tørre i mindst 24 timer inden spartling på træunderlag. 
• Anvend altid en ren spand uden cementrester, når du blander gips. 
• Sørg for at skrue løse brædder, plader og lignende godt fast. 
• Afstandsliste monteres på væggen, således at der ikke opnås kontakt mellem 
spartelmasse og væg. 

SpartelmassePrimer

Renotex

Strøer

Brædder

Tætningsmateriale

Afstandsliste
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Forbrugstabel

Selvnivellerende spartelmasse Standfast spartelmasse

FC ZM 
ZM 

RAPID
SP-X DSP AP APF XA FIN EF RR ZZ AST

Forbrug

Lagtyk-
kelse 
mm

1,6 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,3 kg/
mm/m2

1,6 kg/
mm/m2

1,6 kg/
mm/m2

1,1 kg/
mm/m2

1,3 kg/
mm/m2

2 3,2 3 3 3 3 3 2,6 3,2 3,2 2,2 2,6

3 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,9 4,8 4,8 3,3 3,9

4 6,4 6 6 6 7,2 6 6 6 5,2 6,4 6,4 4,4 5,2

5 8 7,5 7,5 7,5 9 7,5 7,5 7,5 6,5 8 8 5,5 6,5

6 9,6 9 9 9 10,8 9 9 9 9,6 9,6

7 11,2 10,5 10,5 10,5 12,6 10,5 10,5 10,5 11,2 11,2

8 12,8 12 12 12 14,4 12 12 12 12,8 12,8

9 13,5 13,5 13,5 16,2 13,5 13,5 13,5 14,4 14,4

10 15 15 15 18 15 15 15 16 16

11 16,5 19,8 16,5 16,5 17,6 17,6

12 18 21,6 18 18 19,2 19,2

13 19,5 23,4 19,5 19,5 20,8 20,8

14 21 25,2 21 21 22,4 22,4

15 22,5 27 22,5 22,5 24 24

20 30 30 32 32

25 37,5 37,5

30 45

40
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Selvnivellerende spartelmasse Standfast spartelmasse

FC ZM 
ZM 

RAPID
SP-X DSP AP APF XA FIN EF RR ZZ AST

Forbrug

Lagtyk-
kelse 
mm

1,6 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,8 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,5 kg/
mm/m2

1,3 kg/
mm/m2

1,6 kg/
mm/m2

1,6 kg/
mm/m2

1,1 kg/
mm/m2

1,3 kg/
mm/m2

2 3,2 3 3 3 3 3 2,6 3,2 3,2 2,2 2,6

3 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,9 4,8 4,8 3,3 3,9

4 6,4 6 6 6 7,2 6 6 6 5,2 6,4 6,4 4,4 5,2

5 8 7,5 7,5 7,5 9 7,5 7,5 7,5 6,5 8 8 5,5 6,5

6 9,6 9 9 9 10,8 9 9 9 9,6 9,6

7 11,2 10,5 10,5 10,5 12,6 10,5 10,5 10,5 11,2 11,2

8 12,8 12 12 12 14,4 12 12 12 12,8 12,8

9 13,5 13,5 13,5 16,2 13,5 13,5 13,5 14,4 14,4

10 15 15 15 18 15 15 15 16 16

11 16,5 19,8 16,5 16,5 17,6 17,6

12 18 21,6 18 18 19,2 19,2

13 19,5 23,4 19,5 19,5 20,8 20,8

14 21 25,2 21 21 22,4 22,4

15 22,5 27 22,5 22,5 24 24

20 30 30 32 32

25 37,5 37,5

30 45

40
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SMP-baseret højelastisk gulvfugemasse, der anvendes til 
bevægelsesfuger, ved rørgennem- føringer, overgange 
mellem forskellige materialer samt dilatationsfuger. Kan 
overmales med maling, lak og olie.

Farver: Hvid, mørkt træ, lyst træ, sort, grå og eksotisk træ 
Fugebevægelse: 25 %                                                                                       
Hårdhed: 40 Shore A                                                                                 
Skindtid: Ca. 45 minutter                                                                                    
Emballagestørrelse: 300 ml

Vådrumssilikone der anvendes til bevægelsesfuger i vådrum 
fx mellem fliser ved gulv og væg, i hjørner samt ved vask, 
badekar m.m. Kan anvendes til fuger både inde og ude.

Farver: Hvid, transparent, grå, sort, manhattan, sølvgrå, 
mørkegrå, antracit, sandsten, sandgrå og jasmin 
Fugebevægelse: 25 %                                                                                                                                                
Skindtid: Ca. 10-35 minutter                                                                                    
Emballagestørrelse: 300 ml

Virkelig stærke og meget holdbare monteringslime med 
meget god vedhæftning til mange forskellige materialer. 
XtremFix+ hugger umiddelbart, og SuperFix+ tillader en 
længere justeringstid.

Basis: SMP                                                                                            
Åbentid: ca. 15-20 min.                                                                                 
Hærdetid: Ca. 3 mm/døgn                                                                                    
Emballagestørrelse: 300 ml (SuperFix+ er også i 600 ml)

FloorSeal

Sanitary Silicone

SuperFix & XtremFix+



Cascol Floor er en 1-komponent, fugtbestandig PVAc lim, der 
anvendes til limning af lamelparket i fer og not. Giver en 
stærk og farveløs fuge, der er fugt- og vandbestandig 
(opfylder EN 204/205 D3).

Emballagestørrelse: Cascol Floor 750 ml 

Kontaktlim der anvendes til limning af gulv- og 
vægmaterialer af vinyl, PVC måtter, PVC-fri 
måtter, gummi, linoleum, laminat, naturkork, 
polystyrenskum, læder m.m.

Monteringstid: Op til 4 timer                                                                             
Emballagestørrelse: 1 liter og 5,5 liter

10 sekunders lim der er meget velegnet til udvendige 
hjørner, kantrejsninger, løse hulkehler samt at lime mindre 
buler ned.

Farve: Transparent                                                                                               
Emballagestørrelse: 85 ml

Cascol Floor 

Casco Contact

Cyanoacrylatlim

C
A

S
C

O
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Gulvspartel-
masse
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Gulvspartel-
masse
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Når du vælger en selvnivellerende spartelmasse, skal du 

gøre dig nogle overvejelser: Hvilken lagtykkelse øns-

ker du? Hvornår vil du montere gulvbelægningen? 

Casco Floor Expert gør din beslutning lidt nemmere: 

Vi tilbyder professionelle selvnivellerende spartelmas-

ser til en bred vifte af anvendelsesområder og med 

forskellige tørretider – til tynde afretningslag, afretning 

af hældninger i vådrum og tykke afretningslag. Vores 

FLOW-produkter er af høj kvalitet og er klar til mon-

tering af gulvbelægning efter alt fra 90 minutter til 

ca. 3 dage. Lagtykkelsen spænder fra 0,5 til 60 mm, 

hvilket giver dig maksimal fleksibilitet i dit daglige 

arbejde. 

Flow
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SP-X

ZM RAPID

Støvreduceret og selvnivellerende 
gulvspartelmasse

SP-X er en støvreduceret, cementbaseret 
selvnivellerende spartelmasse, der anvendes  
til spartling af beton og betonpudslag inden 
montering af gulvbelægning. SP-X har 
fremragende selvnivellerende egenskaber     
samt en  en høj tryk- og bøjningsstyrke,    
hvilket gør den velegnet til offentlige rum. 
Produktet er   90 % støvreduceret, hvilket gør 
den velegnet til områder, hvor andet arbejde 
fortsætter mens renoveringen står på.           
Kan anvendes som underlag til Sikafloor®.

Lagtykkelse: 0,5-25 mm 
Gangbar: Efter ca. 3 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 16 timer ved 10 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg

Ekstrem hurtig selvnivellerende 
gulvspartelmasse

ZM RAPID er en ekstremt hurtigtørrende 
selvnivellerende spartelmasse, som på de 
fleste underlag er belægningsklar efter blot 
1½-2 timer. Anvendes indendørs og er særlig 
velegnet til indstøbning af gulvvarme, idet 
spartelmassen har en høje trykstyrke 
kombineret med en fremragende flydeevne. 
Meget velegnet til pumpning. Kan anvendes 
som underlag til Sikafloor®.

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Efter ca. 1 time 
Belægningsklar: Efter ca. 1,5-2 timer ved       
10 mm og efter ca. 12 timer ved mere 
fugtfølsomme belægninger som fx parket 
Emballagestørrelse: 25 kg
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ZM 

FC

Fin og selvnivellerende                 
gulvspartelmasse

ZM er en cementbaseret selvnivellerende 
spartelmasse med gode selvnivellerende 
egenskaber. Anvendes på underlag af beton, 
betonpudslag, betondæk o.lign. inden 
montering af gulvbelægning. Kan anvendes 
som underlag til Sikafloor®.

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Efter ca. 2 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer ved 5 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg

Hurtig og fin selvnivellerende 
gulvspartelmasse

FC er en hurtigttørrende, fin og selvnivelle-
rende spartelmasse, der anvendes på 
underlag af beton, betonpudslag, betondæk 
o.lign. inden montering af gulvbelægning. 
Belægningsklar på ét ’gulvlæggerdøgn’. 

Lagtykkelse: 1-8 mm 
Gangbar: Efter ca. 3 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 16 timer ved 5 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg
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DSP

Gulvspartelmasse, der ikke 
behøver yderligere belægning

Hybrid gulvspartelmasse. Med kombinatio-
nen af gips og cement får du en gulvspartel-
masse med de bedste egenskaber fra begge 
verdener, og så er den tilmed støvreduceret. 
Med HL 10 kan du nøjes med ét produkt, da 
den kan gå på alle typer undergulv, og de 
fleste typer belægning kan monteres efter 
kun ca. 6 timer. Du får her et produkt, der har 
markedets hurtigste tørretid, har en virkelig 
stabil hærdeproces og der bygges hurtigt 
styrke op. Produktet kan anvendes direkte 
på kritiske underlag, og en pose har hele 12 
måneders holdbarhed.

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Efter ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 6 timer ved 5 mm,       
ca. 12 timer ved 10 mm                                              
Emballagestørrelse: 25 kg

Gulvspartelmasse, der ikke 
behøver yderligere belægning

DSP er en vandresistent gulvspartelmasse til 
betongulve, som ikke kræver efterfølgende 
overfladebehandling. Kan anvendes inde 
og ude på gulve, som udsættes for normale 
belastninger, fx i butikker, industribygninger, 
lagerlokaler, produktionshaller, garager, 
kældre og balkoner. Skal overfladebehandles 
ved brug på overflader, der udsættes for 
store belastninger, og når der ønskes en 
ensartet finish. Ekstrem høj tryk- og 
bøjningsstyrke.

Lagtykkelse: 3-15 mm 
Gangbar: Efter ca. 3 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer ved 5 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg
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Hybrid! Kombineret gips- og 
cemetbaseret gulvspartelmasse

Hybrid gulvspartelmasse, der udlægges i 
lagtykkelser fra 3-50 mm. Produktet er en 
kombination af gips og cement, og resultatet 
er en gulvspartelmasse med de bedste 
egenskaber fra begge verdener. HL 50 har 
mange af de samme egenskaber som HL 10, 
men HL 50 går helt op i 50 mm, og er specielt 
velegnet til opgaver, hvor der anvendes 
pumpemaskine. Produktet har en meget stabil 
hærdeproces, og man opnår et flot resultat 
uden revner, selv ved høje lagtykkelser. 
Produkt bygger hurtigt styrke op, og kan 
anvendes direkte på kritiske underlag. 
Holdbarheden på en pose er hele 12 måneder.

Lagtykkelse: 3-50 mm 
Gangbar: Efter ca. 2-3 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 48 timer ved 50 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg

HL 50

HL 10 & HL 50
Travl hverdag? Prøv markedets 
hurtigste hybrid gulvspartel-
masser og sæt effektiviteten op!



XA

AP

Gipsbaseret gulvspartelmasse

AP er en støvreduceret og selvnivellerende 
gulvspartelmasse baseret på en speciel type 
gips, som helt eliminerer krympning og 
dermed spændinger i spartelmassen. 
Anvendes indendørs til svage underlag af 
fx letbeton og asfalt samt underlag med 
gamle limrester. Eftersom AP er 
selvtørrende, afhænger tørretiden i høj 
grad af lagtykkelsen og de eksterne 
klimatiske forhold.  

Lagtykkelse: 1-30 mm 
Gangbar: Efter ca. 2 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer <3 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg

Gipsbaseret gulvspartelmasse

XA er en gipsbaseret og selvnivellerende 
gulvspartelmasse, der anvendes  indendørs 
til spartling af gulve med limrester, letbeton, 
asfalt m.m. inden montering af gulvbelæg-
ning. Har gode flydeegenskaber og ingen 
krympespænding.  

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Efter ca. 3 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 48 timer ved 3 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg
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APF

Gipsbaseret og fiberforstærket 
gulvspartelmasse

APF er en fiberforstærket og selvnivelle-
rende gipsbaseret gulvspartelmasse til 
indendørs brug. APF er baseret på en 
særlig type gips, som eliminerer krympning 
og dermed spændinger, hvilket gør den 
velegnet til svage undergulve såsom 
trægulve, letbeton og gulve med gamle 
limrester.  Ved anvendelse på forskelligt 
arbejdende underlag anvendes APF i 
kombination med armeringsnettet 
RENOTEX. Kombinationen anvendes for 
at give ekstra forstærkning og undgå 
revnedannelse. 

Lagtykkelse: 3-30 mm 
Gangbar: Efter ca. 2 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer <3 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg
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RENOTEX

Multiaksialt glasfiberforstærket 
armeringsnet 
RENOTEX er et glasfiberforstærket 
armeringsnet, som er beregnet til at give 
ekstra styrke i forbindelse med afretning 
med fx APF. Glasfibermaterialets 
multiaksiale opbygning sikrer kraftig 
forstærkning i alle retninger og giver 
dermed ekstra forstærkning af svage 
underlag.   

Emballagestørrelse: 1,20 x 42 m



Når du har brug for en standfast spartelmasse til 

reparationer eller fuldspartling, som hurtigt skal være 

belægningsklar, er Casco Floor Expert det oplagte valg. 

Vores produkter er professionelle løsninger til forskel-

lige typer påføring og tørretider. De er belægningsklar 

på mellem 30 minutter til ca. 16 timer og kan lægges  

med en lagtykkelse på mellem 0,5 til 20 mm.

Hand
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FIN 

ZZ 

Standfast, primerfri og ekstrem 
hurtig reparationsspartelmasse

ZZ er en hvid og ekstrem hurtigthærden-
de reparationsspartelmasse, der kan 
anvendes på de fleste underlag inden 
montering af belægning. Den kræver 
ingen primer, og den korte hærdetid gør 
ZZ til det perfekte valg til hurtige 
reparationer, afretninger og til at udjævne 
niveauforskelle. Den hvide farve minimerer 
risikoen for farvegennemslag på lyse 
materialer. 

Lagtykkelse: 0-5 mm 
Gangbar: Efter ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Efter ca. 30 minutter ved 
0,5 mm                                                                
Emballagestørrelse: 4,5 kg

Standfast, støvreduceret  og 
primerfri gulvspartelmasse

FIN er en støvreduceret, hurtigtørrende 
gulvspartelmasse til indendørs brug. Den 
kræver ingen primer og er et godt valg, 
hvis man ønsker et drøjt produkt. Den 
fleksible konsistens gør den nem at 
påføre, og den danner en pæn og glat 
finish. Kan udlægges op til 20 mm lokalt 
(max 0,5 m²). 

Lagtykkelse: 1-5 mm (lokalt op til 20 mm) 
Gangbar: Efter ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Efter ca. 3 timer 
Emballagestørrelse: 15 kg
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EF

RR

Standfast reparations-            
spartelmasse

RR er en standfast reparationsspartel-
masse, der anvendes til opretning og 
reparation af de fleste underlag inden 
montering af gulvbelægning. Har en høj 
tryk- og bøjningsstyrke og fine 
arbejdsegenskaber. Kan anvendes som 
underlag til Sikafloor®.

Lagtykkelse: 1-10 mm                                             
(m. sand 10-50 mm) 
Gangbar: Efter ca. 30  minutter 
Belægningsklar: Efter ca. 4 timer 
Emballagestørrelse: 25 kg

Standfast, støvreduceret og 
hurtighærdende reparations-
spartelmasse

EF er en støvreduceret universal/
kombi-filler til indendørs spartling, 
reparation, afretning, faldopbygning og 
fuldspartling af gulve inden montering af 
gulvbelægning. Ved tilsætning af sand kan 
der påføres tykkere lag lokalt (20-50 mm). 
Produktet er hurtigt klar til belægning.

Lagtykkelse: 1-20 mm                                   
(m. sand 20-50 mm lokalt) 
Gangbar: Efter ca. 1 time 
Belægningsklar: Efter ca. 2 timer 
Emballagestørrelse: 15 kg
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AST

Standfast og primerfri gipsbaseret 
gulvspartelmasse

AST er en støvreduceret gipsbaseret og 
standfast gulvspartelmasse, der anvendes        
til fuldspartling og reparationer. Den kræver 
ingen primer og anvendes indendørs til 
opretning og reparation af revner og lunker    
før eller efter finspartling med gipsbaserede 
spartelmasser. Anvendes på underlag af 
cement, gips og træ. Er spændingsfri og   
giver en flot finish. 

Lagtykkelse: 0-5 mm 
Gangbar: Efter ca. 1 time 
Belægningsklar: Efter ca. 12 timer ved 5 mm 
Emballagestørrelse: 15 kg
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ADE

Gipsbaseret selvnivellerende puds

ADE er en selvnivellerende gipsbaseret puds, 
som især anvendes til svage overflader såsom 
asfalt, anhydrit o.lign. ADE har gode 
selvnivellerende egenskaber og anvendes 
indendørs på gulve, hvor der senere skal 
monteres gulvbelægning.

Lagtykkelse: 3-60 mm 
Gangbar: Efter ca. 4 timer 
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer ved 3 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg
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Man primer undergulve for at forbedre vedhæftnin-

gen, begrænse underlagets sugeevne og forhindre 

luft i at stige op fra underlaget, hvilket kan forårsage 

luftbobler. 

 
Primer
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VD  

VD Super

Vandbaseret dispersionsprimer

VD er en vandbaseret dispersionsprimer der 
anvendes på sugende underlag inden 
spartling med gips- og cementbaserede 
Casco Floor Expert gulvspartelmasser. 
Beregnet til at forbedre vedhæftning og 
reducere sugeevnen og til at beskytte gips 
og træ inden behandling med cementbase-
rede produkter. Kan også anvendes til 
svumning. Skal altid fortyndes. 

Forbrug: Ca. 40-100 g/m2 
Forbrug - fortyndet 1:3: ca. 20 m²/kg 
Tørretid: Forbedret vedhæftning og 
reduceret sugeevne efter ca. 30 min. og 
fugtbeskyttende efter ca. 24 timer. 
Emballagestørrelse: 1, 5 og 10 kg

Vandbaseret specialprimer - klar til brug

VD Super er en færdigoprørt dispersionsprimer, der anvendes til glatte, 
tætsluttende, plane ikke-sugende overflader inden spartling med Casco 
Floor Expert cement- og gipsbaserede produkter. Kan fx anvendes på 
keramisk belægning, natursten, poleret stål, kompakt beton med et højt 
alkalisk indhold, korrosionsbeskyttet metal, terrazzo m.m. Velegner sig også 
til gamle overfladebelægninger af vinyl, gummi, linoleum eller epoxymaling 
(ikke polyolefin eller PU).

Forbrug: Ca. 125 g/m² 
Tørretid: ca. 30 min-2 timer 
Emballagestørrelse: 5 l (svarende til 7,15 kg)
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VD  Moisture block
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Vandbaseret færdigoprørt primer op til 96 % RF - klar til 
brug

Fugt- og alkalispærrende primer, der anvendes på beton med op til 96 % RF 
(ved 2 påføringer). Primeren er færdigblandet, og den korte tørretid betyder 
at der kan primes og spartles samme dag.

Forbrug: Ca. 0,3 l/m² 
Tørretid: ca. 15-30 min. 
Emballagestørrelse: 10 l



Gulvlim
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Gulvlim

  43



Gulvlim

Underlag

Resultatet af limningen afhænger af underlagets 

relative fugtighed, og hvor sugende overfladen er.            

Vi anbefaler, at man spartler/afretter underlaget, 

inden man limer på beton. 

Sugende underlag

· Beton

· Gips

· Spånplade

· Krydsfinér

· Cementbaseret spartelmasse

· Gipsbaseret spartelmasse

· Anhydrit

 

Ikke-sugende underlag

· Malede gulve

· Metal

· Eksisterende hård gulvbelægning

Gulve med gulvvarme

Alle gulvlime i sortimentet er egnede til brug på gulve 

med gulvvarme. Sørg for at slukke for gulvvarmen i 

mindst 24 timer inden arbejdet påbegyndes. Vent 

mindst syv dage efter limningen, før der tændes for 

gulvvarmen igen, og øg derefter langsomt tempe-

raturen - gerne over flere dage. Hvis det er vandbåren   

gulvvarme, kan temperaturen sænkes en smule, 

inden arbejdet pågyndes, og mens arbejdet står på. 

Efter nogle få dage kan temperaturen hæves til det 

normale niveau. Vandbåren gulvvarme giver gulvet en 
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ensartet temperatur og påvirker derfor ikke limens 

hærdning i samme grad som varmekabler, eftersom 

disse er termostatstyrede og dermed giver en mere 

ujævn opvarmning af gulvet.

Vejr og klima

Inden man vælger produktet og går i gang med at 

arbejde, bør de aktuelle vejrforhold kontrolleres og 

tage der skal tages højde for de krav, der vil blive 

stillet til rummet i fremtiden. Ved montering af måtter 

anbefaler vi en temperatur på +18-22 °C og en relativ 

fugtighed på 25-70 % RF.

Vejrets indvirkning

Den vejledning vi giver på produkterne tager ud-

gangspunkt i 'optimale vejrforhold', som i realiteten 

kun er gældende nogle få uger om året. Du skal     

derfor tage højde for den faktiske temperatur og      

relative fugtighed, både indendørs og udendørs.                   

Vejret kan også være så dårligt, at det er umuligt at 

udføre arbejdet. Der er mindst fem vejrtyper, der 

påvirker produkterne:
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1. Høj temperatur/høj fugtighed

Temperaturer på over +25 °C og en fugtighed på over 

70 %. 

Hærdende polymerprodukter - fx Parkett Elastic 

Plus og CascoThan 2K:

Hærder gennem en interaktion mellem fugten i luften 

og selve limen. En høj relativ luftfugtighed giver der-

med en kortere monteringstid.

I limprodukter, som indeholder polyurethan, kan der 

opstå en kemisk reaktion mellem isocyanater og fugten 

i luften. Det kan generere kuldioxid, som kan føre til, 

at der dannes bobler på overfladen. I disse tilfælde 

vil der opstå store porer på overfladen. Et andet pro-

blem, der kan opstå ved brug af PU-limprodukter er, at 

reaktionen går for hurtigt, så der genereres for meget 

skum med alt for store celler.

Tørrende produkter - fx CascoProff-serien og      

kontaktlim:

Alle opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter 

tørrer langsomt under disse forhold. Fugtigheden 

over limlaget er tæt på dugpunktet, og derfor kan 

der dannes kondens. Limen tørrer ekstremt langsomt 

under disse klimatiske forhold, især på nylagt

spartelmasse – tørretiden vil afhænge af restfugtig-

heden. Hvis der dannes kondens på limlaget, kan det 

forhindre overfladerne i at komme i ordentlig kontakt 

med hinanden.
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2. Høj temperatur/lav fugtighed

Temperaturer på over +25 °C og en fugtighed på 

under 30 %. 

Hærdende polymerprodukter - fx Parkett Elastic 

Plus og CascoThan 2 K:

Limen danner en overflade ved at reagere med den 

fugtige luft, men inde i selve limlaget fortsætter hærd-

ningen først, når fugtigheden vender tilbage til et nor-

malt niveau. Også SMP-produkter hærder langsomt 

ved lav luftfugtighed.

Tørrende produkter - fx CascoProff-serien og 

kontaktlim:

Opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter tørrer 

ekstremt hurtigt, hvilket kan være en fordel. Det vil 

især være praktisk på mindre flader og/eller tætslut-

tende underlag. På store flader med sugende underlag 

tørrer limen for hurtigt. Det kan medføre, at limkan-

terne vil være synlige gennem den nye overfladebe-

handling, og der er stor risiko for,  at gulvbelægningen 

river sig løs.

3. Normal temperatur/normal fugtighed

Temperaturer på +18-22 °C og en relativ fugtighed på 

50-60 %. Vores produktinformationer og anvisninger er 

baseret på disse optimale klimatiske forhold.
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4. Lav temperatur/høj fugtighed

Temperaturer på under +15 °C og en fugtighed på over 

70 %.

Hærdende polymerprodukter - fx Parkett 

Elastic Plus og CascoThan 2K:

SMP-baserede produkter fungerer godt under disse 

forhold, selvom de er længere tid om at hærde end 

normalt.

Vandbaserede produkter - fx CascoProff-serien og 

CascoLin:

Åbentiden er væsentligt længere, men hærdetiden er 

den samme. Limen er længere tid om at binde, og der 

er stor risiko for, at den slipper.

Opløsningsmiddelbaserede produkter - fx 

PU-kontaktlim:

Produkterne tørrer langsommere på grund af den 

lave temperatur. Den høje fugtighed er ikke no-

get problem, eftersom opløsningsmidlet langsomt       

forsvinder fra overfladen.

5. Lav temperatur/lav fugtighed

Temperaturer på under +15 °C og en fugtighed på 

under 30 %. 

Hærdende polymerprodukter, fx Parkett Elastic Plus 

og CascoThan 2 K:

SMP-baserede produkter hærder meget langsomt, 

og overfladen vil være klæbende i flere dage. Limen 

hærder hurtigere ved højere temperaturer. 
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Vandbaserede produkter, fx CascoProff-lim og 

CascoLin: 

Vandbaseret gulv- og væglim fungerer ikke under disse 

forhold.

Opløsningsmiddelbaserede produkter -                   

fx PU-kontaktlim:

Kan anvendes, men tørrer langsomt. Anbefales ikke.

Limtyper
Der findes forskellige typer lim, som passer til forskellige 

typer underlag og overfladematerialer. Det er vigtigt, 

at man anvender den rigtige lim, så man opnår et 

vellykket resultat. Vi fokuserer dog ikke udelukkende 

på underlaget og overfladematerialet, når vi udvikler 

nye limtyper – vi bestræber os også på at optimere 

følgende egenskaber:

· Åbentid/monteringstid

· Forskydningsstyrke/bindehastighed

· Fremtrædende limkanter

· Monteringsegenskaber/hug

· Elasticitet

· Filmdannelse

· Påføringsegenskaber

Lim til pvc, linoleum og tekstil

Limprodukter til disse materialer er nemme at arbejde 

med og påføre. De har et kraftigt initial hug og en lang 

åbentid. Derudover er de resistente over for blød-

gøringsmidler og alkalisk fugt (holdbarhed og ned-

brydning). De forårsager ingen misfarvning af gulv- 

materialet, som neoprenbaseret kontaktlim gør.

  49



Disse limprodukter er miljøvenlige. De har en lav 

vægtfylde, er fuldstændig opløsningsmiddelfri og 

udsender ingen ubehagelig lugt. De indeholder ikke 

kolofonium (i overensstemmelse med EU-direktiver) 

eller andre blacklistede indholdsstoffer.

Emissioner og EMICODE
EMICODE er et klassificeringssystem for produkters 

emissioner, dvs. de kemiske stoffer, som et mate-

riale afgiver i luften. På baggrund af kontrolmetoder  

og kriterier, som er opstillet af Association for the 

Control of Emissions in Products for Flooring Ins-

tallation, Adhesives and Building Materials (GEV), 

kan et produkt få tildelt GEV’s varemærkebeskyttede 

symbol. Dermed bliver det nemmere at sammenligne 

forskellige produkters emissioner. Husk at tage højde 

for emissionen af flygtige organiske forbindelser (VOC) 

– ikke kun i forbindelse med  monteringen af gulvmate-

rialet, men også i hele gulvkonstruktionens brugstid.
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I dag er udbuddet af vinylgulve meget omfattende,   

og der findes løsninger til stort set alle miljøer –

fra lette og fleksible vinylgulve til private hjem til 

slidstærke og skridsikre gulvbelægninger til hospita-

ler og industrikøkkener. Vores limprodukter er tilpas-

set hver enkelt gulvtypes specifikke krav, så de er 

nemme at påføre og giver ensartede resultater. 

Vinyl
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CascoProff

Gulvlim der kan anvendes til de 
fleste typer pvc,  tekstil, 
homogen vinyl samt vinyl med 
bagside. Kan også anvendes til 
polyolefine belægninger med 
primet bagside.

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-30 minutter,  
hæftlimning ca. 30-60 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 73 %                   
Emballagestørrelse: 10 liter
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CascoProff Universal

Våd- og hæftlim med en god 
miljøprofil til limning af 
homogene og hetrogene vinyler. 
Også velegnet til limning af de 
fleste typer belægning såsom 
pvc, linoleum, tekstil og 
gummifliser. Kan anvendes på 
sugende og ikke sugende 
underlag.  

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-20 minutter,                   
hæftlimning ca. 20-45 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 73 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter
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CascoProff Extra

CascoProff HighTack

Hurtig dispersionsbaseret 
gulv-og væglim med et stærkt 
hug og lang monteringstid. 
Anvendes til de fleste typer 
vinyl. Kan anvendes på 
sugende og ikke sugende 
underlag. 

Meget hurtig gulvlim med et 
virkelig aggressivt hug og 
maksimal monteringstid. 
Velegnet til de fleste typer 
vinyl- og tekstile belægninger 
samt små vanskelige områder. 
Kan varmeaktiveres. Erstatter 
CascoProff Extreme.

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-20 minutter,               
hæftlimning ca. 20-90 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 72 % 
Emballagestørrelse: 10 liter

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-30 minutter, 
hæftlimning ca. 30-80 minutter. 
Varmeaktiveres op til ca. 240 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 78 % Emballa-
gestørrelse: 10 liter
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Linoleum – et naturligt materiale fremstillet af korkstøv, 

linolie, fyrreharpiks og træmel – er slidstærkt og flek-

sibelt og har gode isolerende egenskaber. Derfor er 

linoleum et populært valg både i private hjem og på 

arbejdspladser. Vores linoleumtilpassede limprodukter 

er nemme at arbejde med og har et lavt vandindhold 

for at eliminere risikoen for, at gulvet svulmer op. 

Linoleum
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LinoTex

Vådlim der anvendes til limning 
af alle typer linoleum på 
sugende underlag. Kort eller 
ingen ventetid samt hurtigt 
afbindende limfuge. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 82 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter
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CascoLin Plus

Vådlim der anvendes til limning 
af linoleum på sugende 
underlag. Kan anvendes i 
områder med tung belastning. 
Godt hug og virkelig god 
vedhæftning. Kan også 
anvendes til tekstile 
belægninger. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-25 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 81 %                      
Emballagestørrelse: 10 liter



CascoLin Extra
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Vådlim der anvendes til 
limning af alle typer linoleum 
på sugende underlag. Ekstra 
aggressivt hug, der giver 
optimal sikkerhed ved limning 
af levende belægninger. Kort 
eller ingen ventetid samt 
hurtigt afbindende limfuge. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-30 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 80 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter
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Tekstilgulve af den grovere type – kokosmåtter, jute, 
sisal og actionback – er mere krævende at lægge 
end tekstilfliser. Vi tilbyder limprodukter med 
ekstra godt hug til mere vanskelige tekstiltyper 
samt vandbaseret gulvlim med 'tape' effekt, som 
gør det nemt at udskifte tæppefliser. 

Tekstil
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CascoProff Textile

CascoProff Tapefix

Tæppelim  der anvendes til 
limning af svære tekstile 
belægninger samt nålefilt. 
Anvendes på sugende og 
tætte underlag. Har et  godt 
hug og en lang monteringstid.

Vandbaseret fixeringslim, der 
anvendes til tæppefliser. Limen 
har ’tape’ effekt, hvilket 
betyder at fliserne ikke skrider 
og gør fremtidig udskiftning 
nemmere. Tynd konsistens, der 
er klar til brug.  

Forbrug: 2-4 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-30 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 77 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter

Forbrug: Jævn bagside 10-20 m2/liter, 
ujævn bagside 5-10 m²/liter 
Tørretid: Ca. 1 time 
Monteringstid: Ca. 1-3 timer 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 48 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter
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CascoProff TexFix
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Fixeringslim der anvendes til 
fixering af tæpper i fliser og 
baner, hvor let udskiftning 
ønskes, eller som alternativ til 
løslægning eller fastgørelse 
med dobbeltklæbende tape. 

Forbrug: 6-8 m2/liter 
Monteringstid: Ca. 0-20 minutter,                    
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 75 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter
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Gummigulve er robuste, modstandsdygtige og      

alsidige og har den fordel, at de kan holde til ekst-

remt høje belastninger og generel slitage. Vi tilbyder 

stærke og pålidelige limprodukter til både kraftige 

gulve og lettere gulvløsninger, som er tilpasset 

forskellige miljøer og grader af belastning. 

Gummi
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Gummilim

CascoThan 2K 
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Dispersionsbaseret gulvlim 
specielt udviklet til gummi. 
Anvendes til gummifliser og 
baner både homogene og med 
planslebet bagside. Kun til 
indendørs brug. I miljøer med 
høj belastning og hvor kemisk 
resistens er krævet anvendes i 
stedet CascoThan 2K.

2-komponent vandfast 
polyuretanlim, der anvendes 
til gummibelægninger. 
Anvendes i miljøer med høj 
belastning eller hvor kemisk 
resistens kræves. Hård 
limfuge der giver høj 
limstyrke. Kan anvendes 
inde- og udendørs. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 75 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter

Forbrug: 0,5-1 m2/kg 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-60 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: 100 %                         
Emballagestørrelse: 7 kg
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Træ er et levende, åndende og bevægeligt materiale. 

Limede trægulve er stort set lydløse og følger dine 

bevægelser uden irriterende knirken eller knagen. 

Vores limprodukter passer til de fleste typer trægul-

ve og monteringsmetoder og kan sågar påføres på 

beton med et fugtindhold på op til 85 % RF stort set 

med det samme. 

Parket
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Trægulve

Der er nogle generelle forhold, som du skal tage højde 

for, så du kan opnå et vellykket resultat, når du limer 

trægulve. For at et trægulv skal fungere korrekt og 

ikke bevæge sig unormalt, skal den relative fugtighed  

(RF) være 30-60 % ved monteringen og i hele gulvets 

brugstid. I denne kontekst er et 'tørt underlag' et un-

derlag med et fugtindhold på mindre end 65 % RF. Hvis 

fugtindholdet er over 65 % RF, betragtes underlaget 

som fugtigt. Ved et fugtindhold på mellem 65 % og 85 

% RF kan trægulve limes fast, hvis du bruger Parkett 

Elastic Plus og følger vores monteringsanvisning, hvad 

angår værktøj og påføringsmængde. Underlaget 

skal være jævnt og ±2 mm på et 2-meter retholt. Valg 

af lim, påføringsmængde og limmaskine afhænger af, 

hvilken type trægulv det er, hvilken overfladebehand-

ling det har og underlagets fugtindhold. Sidst, men 

ikke mindst, skal man sørge for at læse og følge an-

visningerne fra gulvleverandøren og være opmærk-

som på overfladematerialets tilstand o.lign. 

Parketlim

Parketlim kan inddeles i følgende grupper, som har 

forskellige egenskaber:

·  Opløsningsmiddelbaserede

 Ikke i sortimentet af hensyn til sundhed og sikkerhed.

· Vandbaserede (PVAc, acrylat m.m.)

 Fordele: Nemme at påføre. 

 Ulemper: Kort åbentid. Hård limfuge. Kan få træet 

 til at svulme op.

·  Reaktive (polyurethan, fx CascoThan 2K)

 Fordele: Velegnet til de fleste typer træ, behandlet eller  
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 ubehandlet.

 Ulemper: Underlaget skal være tørt. Hård limsam- 

 ling. 2-komponentlim, som indeholder isocyanat,  

 hvilket kræver brug af sikkerhedsudstyr m.m. 

·  SMP (fx Parkett Elastic Plus)

 Fordele: Kan anvendes på underlag med et fugtind-

 hold på op til 85 % RF. Velegnet til alle typer træ  

 (selv klodsegulve), behandlet eller ubehandlet.  

 Skaber en elastisk limfuge. Ekstremt bredt   

 anvendelsesområde. Indeholder hverken vand eller  

 opløsningsmidler. Kan påføres mekanisk.

 Ulemper: Stivere at påføre end vandbaserede klæbe- 

 midler.
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Parkett Elastic Plus
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Hurtighærdende og elastisk 
parketlim uden indhold af vand. 
Lyddæmpende egenskaber 
samt fugtisolerende op til 85 % 
RF. Alkali resistent. 

Limteknik, Parkett Elastic Plus 
General information 
· Overfladen skal være hård og slidstærk, 1,5 MPa, fx spartelmasse 
· Vi anbefaler en temperatur på +18-22 °C og et fugtindhold på 30-60 % RF, 
under 65 % RF 
· 1 liter rækker til ca. 2 m2 
· Limspartel 6118 over 65 % RF 
· Maks. 85 % RF 
· Limspartel 6119 giver 1 m2/liter 
· Skift limspartel efter ca. 500 m2

For nem påføring kan limmaskinen Parkett Xpress anvendes sammen 
med Parkett Elastic Plus i poser. Se side 81.

Kontakt vores tekniske support, inden du påbegynder arbejdet.

Forbrug: 1-2 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 100 % 
RF i undergulv: Maks. 85 % ved 1 m²/l                    
Emballagestørrelse: 4,2 liter og 10 liter
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TS trinlydsdæmpende måtte

3 mm måtte af kork-PU gummigranulat 
til trinlydsdæmpning af gulve, der skal 
belægges med træ. Anvendes i 
kombination med Casco Floor Expert 
limen Parkett Elastic Plus. 

Lyddæmpning: Man opnår en effekt på 
17 dB  iht. ISO 10140.                                          
Emballagestørrelse:                                    
3 mm = 1 m bred og 20 m lang



  74
Se mere på: www.casco.dk

For experts from experts
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Parkett Elastic Comfort lanceres i 2020 og bliver 
efterfølgeren til vores ekstremt populære Parkett 
Elastic Plus.

Parkett Elastic Comfort
NYHED! Elastisk SMP-baseret 
parketlim med lyddæmpende 
egenskaber.

For experts from experts
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CascoProff Conductive

SlipPrimer/DraLoss Primer

Dispersionsbaseret gulvlim til 
limning af ledende belægning-
er af linoleum, vinyl, tæpper og 
gummi på sugende underlag. 
Afledningsmodstand i henhold 
til DIN 14 259, <3 x 105 ohm. 
*Klinge til linoleum og vinyl 
medfølger.

Hurtigtørrende, færdigblandet 
primer der anvendes inden 
limning med Casco Floor 
Expert gulvlim, hvis man vil 
sikre fremtidig let og hurtig 
udskiftning af tæpper og vinyl 
og samtidig bevare underlaget 
intakt. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Arbejdsmiljø: +18 °C til +23 °C og 
20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 77 %                      
Emballagestørrelse: 10 liter

Forbrug:  
7-15 m²/liter 
Tørretid: ca. 0,5-2 timer  
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 37 %                     
Emballagestørrelse: 5 liter
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CascoProff Solid
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Specialtilpasset gulvlim til 
montering af vinyl og tekstile 
belægninger på sugende 
underlag. Nedbrydes ikke på 
høj alkaliske underlag. 

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid:  
Vådlimning ca. 0-30 minutter 
Arbejdsmiljø:  
+18 °C til +23 °C og 20-70 % RF 
Tørstofindhold: Ca. 75 %                     
Emballagestørrelse: 10 liter
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Værktøj

Materiale: Plastik 
Bredde: 11 cm 
Anvendes til: Kontaktlim og      
gulvlim                                                    
Rækker: 6-7 m2/l

Materiale: Plastik/hårdt metal 
Bredde: 23 cm 
Anvendes til: Tekstil med action-
back, mosaik- og lamelparket.
Rækker: 2-3 m2/l

Materiale: Plastik  
Bredde: 20 cm 
Anvendes til: Gulvlim/vinyl 
Rækker: 5 m2/l

Materiale: Plastik/hårdt metal 
Bredde: 23 cm 
Anvendes til: Parketlim, hvor 
underlaget er max 85 % RF 
Rækker:  1 m2/l

Limspartel
6102

Limspartel
6118

Limspartel
6103

Limspartel
6119
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Materiale: Plastik/hårdt metal 
Bredde: 28 cm 
Anvendes til: Gulvlim/vinyl 
Rækker: 4-5 m2/l

Materiale: Plastik/hårdt metal 
Bredde: 28 cm 
Anvendes til: Linoleum og 
gummilim 
Rækker: 3-3,5 m2/l

Materiale: Plastik/hårdt metal 
Bredde: 23 cm 
Anvendes til: Gulvlim/vinyl 
Rækker: 4 m2/l

Materiale: Plastik/hårdt metal 
Bredde: 40 cm 
Anvendes til: Parkett Elastic Plus i 
poser 
Rækker: 0,5-1 m2/l afhængig af 
hastighed

Parkett Xpress-
limmaskine

Limspartel
6108

Limspartel
6121

Limspartel
6109
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Alle 
ergonomiske 
spartler er 
sorte
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Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
702 77 703
www.casco.dk
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