
När du vill limma  
istället för spika

Monteringslim
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Hållbara val 
– I hela vårt utbud

Vi letar ständigt efter bättre, mer hållbara råvaror så-
väl som produktionsmetoder. Det gör att du som an-
vändare kan känna dig trygg i att du använder sjysta 
produkter. Framtagna för att ha så liten påverkan på 
miljön som möjligt.

På Casco försöker vi löpande undersöka, förbättra 
och inte sällan uppgradera till mer miljöanpassade 
råvaror. Utan att göra avkall på våra produkters höga 
kvalitet. Våra miljö- och kvalitetsledningssystem är 
certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001-standard.

När du väljer en produkt från oss så har du gjort ett 
klokt val. Du får nämligen marknadens bästa produkt, 
både ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara  
produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare 
och roligare. Marknaden utvecklas konstant, och vi 
med den. Låt oss berätta mer. 
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Produktinformation: Starkt, elastiskt och  

tätande monteringslim. Kan användas ute, 

inne och under vatten. Perfekt för limning

av skivmaterial, lister, plattor etc. SuperFix 

har en mycket bra kemikalie- och vattenbe-

ständighet. 

Appliceringstemperatur: +5 till +35 °C

Monteringstid: Cirka 20 min

Härdningstid: 3–4 timmar, ca 3 mm/dag 

50 % av hållfastheten är uppnådd efter  

1–2 timmar

Temperaturbeständighet: –30 till +100 °C

Inom- & utomhusbruk

Verktyg: Fogpistol

SMP-baserat

SuperFix

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
480764 Vit 300 ml 7311980135808 
480761 Vit 600 ml 7311980136140 
493279 Zinkgrå 300 ml 7311980135815
493281 Svart 300 ml 7311980135822 
494121 Vit   40 ml 7311980136157

Produktinformation: Ett superstarkt lim med 

direkt hugg för tunga material. Perfekt för 

limning av takplattor, stenplattor, skivmate-

rial etc. Även för montering av diverse tunga 

föremål eller där limytan är relativt liten, t ex 

krokar och beslag. 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 ute, inne 

och under vatten. XtremFix har mycket bra 

kemikalie- och vattenbeständighet.

Appliceringstemperatur: +5 till +35 °C

Monteringstid: Max 10 min

Härdningstid: Ca 3mm/dag

Temperaturbeständighet: –30 till +100 °C

Sluthållfasthet: Klarar konstant belastning

på upp till 5 ton/m2 = 2,5 kg/cm2

Inom- & utomhusbruk

Verktyg: Fogpistol

SMP-baserat

XtremFix

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
487062 Vit 290 ml 7311980138533

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.

SMP-baserade
De SMP-baserade monterings - 
limmen är elastiska och högkvalitativa. 
De härdar med hjälp av fukt i luft och 
material. Utan tillgång till fukt avstan-
nar härdningen, något att vara upp-
märksam på t ex vintertid då inomhus-
luften ofta är mycket torr. För snabbare 
härdning kan man spraya limytan med 
vatten. Att limma med elastiska SMP- 
baserade lim innebär att rörelser mellan  
olika material tas upp i limfogen vilket 
förhindrar nötning och korrosion. Sam - 
tidigt som fogen effektivt dämpar ljud 
och isolerar mot fukt och smuts.

Vattenbaserade
Det vattenbaserade limmet fäster 
genom att vattnet dunstar bort ur 
limfogen. Limmet fungerar bara inom - 
hus och minst ett av materialen 
behöver vara sugande.

Lösningsmedelsbaserade
Det lösningsmedelsbaserade limmet 
torkar genom att lösningsmedlet dunstar 
bort ur limfogen. Limmet fungerar både 
inomhus och utomhus och på både 
kalla och fuktiga ytor ned till -10°C.
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Produktinformation: Monteringslim med bra 

hugg på sugande ytor. För limning inom-

hus av absorberande material som paneler, 

profiler, trösklar, dörrposter, tegel, gips- och 

spånplattor, frigolit (skumplast), betong

etc. Ger en stark och tätande limfog.

Appliceringstemperatur: +15 till +40 °C

Monteringstid: Max 10 min

Härdningstid: Ca 4 dagar

Temperaturbeständighet:–15 till +75 °C

Limmet kan transporteras kortare sträckor

i temperaturer ner till –15 °C

Inomhusbruk

Verktyg: Fogpistol

Vattenbaserat

Produktinformation: Monteringslim med 

god vidhäftning till de flesta material. Perfekt 

för limning av olika material utomhus. Lim-

mar även våta och kalla ytor ned till –15 °C. 

Limfogen har en mycket bra kemikalie- och 

vattenbeständighet.

Appliceringstemperatur: Ner till –15 °C. Före  

limning i kyla ska limmet hålla cirka +20 °C.

Monteringstid: Cirka 5 min. Om snabbare 

montering krävs, separera materialen från 

varandra, vänta några sekunder och tryck 

ihop igen.

Härdningstid: 24 timmar

Temperaturbeständighet: –30 till +100 °C

Ska inte användas på frigolit och andra material 

som kan påverkas av lösningsmedel

Inom- & utomhusbruk

Verktyg: Fogpistol

Lösningsmedelsbaserat

Fix-In

Fix-It

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
494302 Vit 160 ml 7311980101971
487017 Vit 300 ml 7311980102145

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod

487010 Vit 300 ml 7311980138540

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. Används också till tätning av t ex 

plast och aluminium eller plast och betong. 

Uppfyller kraven för DIN4108-7.

Appliceringstemperatur: +5 till +25 °C

Monteringstid: Cirka 30-40 minuter

Härdningstid: Cirka 2-5 dagar

Temperaturbeständighet: -10 till +50 °C

Inom-& utomhusbruk

Verktyg: Fogpistol

SMP-baserat

FoilFix

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
495235 Vit 300 ml 7311980139011

Produktinformation:  Starkt monteringslim 

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

cellplast m.m. Ger en fyllande och elastisk 

limfog. Mycket god tålighet mot vatten, 

värme, kyla, vanliga hushållskemikalier m.m. 

Helt fri från lösningsmedel.

Appliceringstemperatur: +5 till +40 °C

Monteringstid: Cirka 20 min

Härdningstid: Cirka 3 mm/dag

Temperaturbeständighet: -30°C till +90°C

Inom-& utomhusbruk

Verktyg: Fogpistol

SMP-baserat

SuperSet

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
487022 Vit 300 ml 7311980127742
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1. Rengör ytorna innan du limmar 

Rena ytor är en förutsättning för ett 

hållfast resultat. 

2. Anpassa mängden lim efter 

underlaget 

Sugande underlag kräver mycket 

lim. Täta underlag kräver mindre 

lim, annars glider det lätt. Limmerna 

vidhäftar inte på feta plaster.

3. Applicera limmet rätt  

Applicera limmet i lodräta strängar 

med 5 cm mellanrum. Då får du en 

bättre vidhäftning och härdningen 

blir optimal.

4. Underlätta härdningen med luft 

Lämna öppningar så att luft kommer 

in mellan limsträngarna om du 

limmar på täta material och under-

lag. Då sker härdningen både 

utifrån och inifrån och du sparar 

mycket tid.

5. Pressa inte fast för hårt 

Vanligaste orsaken till vidhäftnings-

brott är att limfogen är för tunn. Till-

räckligt med lim är applicerat men 

under pressningen är det lätt att 

mycket av limmet trycks bort. Var 

därför noggrann att limfogen efter 

pressning är cirka 1-2 mm tjock vid 

täta underlag och cirka 3 mm tjock 

vid sugande underlag.

Tips för lyckad limning
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Limguide
XtremFix SuperFix Fix-In Fix-It FoilFix

Produkten används

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

l	Starkt lim
l	Ute min + 5°C, 
l	Inne

l	Vatten- 
 baserat   
 lim
l	Inne

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

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

Material
Aluminium, rostfritt, plåt, betong,  
lättbetong och puts   

Cellplast/frigolit

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, laminatskivor  

  /   = Bästa valet  /  = Näst bästa valet    

Ett starkt varumärke signalerar 

trygghet och ökar köp. Med en 

tydlig och snyggt profilerad avdel-

ning så får kunden lätt en överblick 

över Cascos produkter och det 

blir enkelt att hitta och enkelt att 

välja. Dessutom jobbar vår personal 

ständigt med att hjälpa dig på plats 

för att anpassa sortimentet till din 

butik så att det blir lätt att sälja  

och ökar din försäljning. I Casco-

hyllan finns alltid ett informativt 

skylt material, plats för guider och 

broschyrer som hjälper både kund 

och personal i butiken. Till glädje  

för alla helt enkelt!

Lätt att välja - lätt att sälja

Svart = Utomhusbruk

Grå = Inomhusbruk



Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Phone: +46 8 621 79 00
order@se.sika.com
www.casco.se

Du behöver bara Casco

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 proffsanvändaren och 
för dig som väljer att göra jobbet 
själv. Casco är en pålitlig totalleve-
rantör när det gäller byggförnöden-
heter. I sortimentet finns alla 
slags lim, spackel, fäst- och 
fogmassor. 

Läs mer om oss och våra produkter 
på casco.se
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