
Trælim & væglim



1-komponent frostsikker PVAc 
trælim, der anvendes til limopgaver, 
hvor temperaturen er for lav til at 
anvende almindelig PVAc-lim.   
Limer bl.a. træ, spån- og krydsfinér-
plader, som skal anvendes inden- 
dørs i tørre omgivelser.

• Opfylder EN 204, D1

• Tåler nedfrysninger til -40 °C

• Kan benyttes efter optøning

• Hærder ved lave temperaturer

Trælim til udendørs brug, der 
anvendes til limning af træ, hvor høj 
fugtbestandighed er påkrævet fx 
møbler i våde miljøer, laminering og 
samling af vinduer og døre m.m.

• Opfylder EN 204, D3

• Kan anvendes i fugtige miljøer

• Slider ikke på skærende værktøj

• Hård limfuge

• Kort pressetid

1-komponent opløsningsmiddelfri 
lim, der hærder under indflydelse af 
fugt i luften og fra de materialer, der 
limes sammen. Udviklet til at lime 
træ mod træ, træ mod metal og 
forskellige plastmaterialer.

• Opfylder EN 204, D4

• Kan anvendes ned til +5 °C

• Limer træ med høj fugtighed

• Lys limfuge

• Kort pressetid

 Cascol Polyurethane D4  Cascol Indoor Cascol Winter  Cascol Outdoor D3

Forbrug: 150 - 250 g/m²                                           
(på løvtræ og eksotiske træsorter 
anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 15 min. 

Hærdetid: Ca. 20 min

Emballage: 750 ml

Forbrug:   100 – 250 g/m²                                       
(på løvtræ og eksotiske træsorter                     
anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 7 min. 

Hærdetid: Ca. 30 min. 

Emballage: 300 ml og 750 ml

Forbrug: 100–300 g/m² 

Åbentid: Max. 15 min.

Hærdetid: Ca. 4 timer 

Emballage: 300 ml og 750 ml

Cascol trælim - et ikon på markedet
I 1953 lancerede vi den første trælim, som senere skulle vise sig 
at blive en af de mest anerkendte trælime på markedet. Limene 
blev  relanceret i 70erne i de karakteristiske orange flasker, og har 
siden da været et ikon indenfor trælim. I dag er Cascol sortimentet           
opdateret og tilpasset tidens trend indenfor træ, håndværksmetoder 
og aktuelle krav. På den måde forbliver Cascol forhåbentlig et ikon 
generation efter generation...



Trælim til indendørs brug, der 
anvendes som blok-, fuge-, 
kant-  og monteringslim på både 
bløde og hårde, vanskelige 
træsorter.

• Opfylder EN 204, D2

• Slider ikke på skærende værktøj

• Hurtig

• Kort pressetid

 Cascol Indoor

Forbrug:   100 – 250 g/m²                                       
(på løvtræ og eksotiske træsorter                     
anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 7 min. 

Hærdetid: Ca. 30 min. 

Emballage: 300 ml og 750 ml

Forbrug: 60 - 200 g/m²                                      
(på løvtræ og eksotiske træsorter 
anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 5 min. 

Hærdetid: Ca. 10 min. 

Emballage: 100 ml, 300 ml og 750 ml

1-komponent, fugtbestandig PVAc 
lim, der anvendes indendørs til 
limning af lamelparket i fer og not. 
Giver en stærk og farveløs fuge, der 
er fugt- og vandbestandig.

• Opfylder EN 204/205 D3

• Farveløs fuge

• Høj brudstyrke

• Inde- og udendørs

• Tilpasset konsistens til fer og not

 Cascol Floor 

Forbrug: 100-250 g/m                                              
(på løvtræ og eksotiske træsorter 
anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 8 min. 

Hærdetid: Ca. 24 timer 

Emballage: 750 ml

Enkelte produkter i kataloget kan være bestilingsvarer.



Færdigblandet og mellemfin 
letspartelmasse, der anvendes 
indendørs til spartling af lofter og 
vægge i tørre rum. Kan overmales 
direkte eller bruges som underlag 
til fx filt.

• Kort tørretid

• Giver en fin overflade

• Let at påføre

• God fyldeevne

• Meget let at slibe

Færdigblandet letspartelmasse til 
væg og loft i våde rum. En fyldig og 
let vådrumsspartel til huller og 
revner samt bredspartling inden- 
dørs på underlag, hvor der senere 
skal anvendes vandfast spartel-
masse. Kan overmales direkte eller 
bruges som underlag til fx filt.

• Giver en mellemfin overflade

• Let at påføre

• God fyldeevne

• Anvendes i vådrum

Færdigblandet og hurtighærdende 
spartelmasse til træ. Anvendes 
indendørs til mindre revner og 
sprækker i træ. Kan også anvendes 
ovenpå eksisterende maling.

• Meget finkornet

• Let at påføre

• Hurtighærdende

• Meget let at slibe

• Kan overmales direkte

 CascoSpack Universal  CascoSpack LV  CascoSpack S

Forbrug:  Ca. 1 l/m²/mm 

Lagtykkelse: Max. 5 mm pr. gang

Tørretid: Ca. 1-2 timer 

Overmalbar: Ja

Emballage: 250 ml, 5 l og 10 l

Forbrug:  Ca. 1 l/m²/mm

Lagtykkelse: Max. 5 mm pr. gang

Tørretid: Ca. 2-4 timer 

Overmalbar: Ja

Emballage: 250 ml, 5 l og 10 l

Forbrug:  Ca. 1 l/m²/mm  

Lagtykkelse: Max. 2 mm pr. gang

Tørretid: Ca. 2-4 timer 

Overmalbar: Ja

Emballage: 400 ml

Flotte vægge med glat finish 
Inden man når til filt, væv, tapet eller maling, skal man have et rigtig 
godt forberedt underlag, og her har man brug for en god udfyldende 
spartelmasse. CascoSpack er en god løsning uanset om der skal 
fuldspartles eller det drejer sig om et mindre område. 

HusFix, HusFix Rapid eller CementRapid kan anvendes indendørs, 
men er også velegnede til udendørs opgaver. 



 CascoSpack S

Hurtighærdende, cementbaseret 
vægspartelmasse, der anvendes 
inde- og udendørs til reparation af 
huller, revner, hjørner m.m. i vægge 
og på lofter samt til fuldspartling, 
inden der monteres vægbeklæd-
ning. 

• Hurtighærdende

• Kan påføres i tykke lag

• Synker ikke

• Vandfast

• Let at slibe

Cementbaseret vægspartelmasse,      
der anvendes inden- og udendørs til 
reparationer af huller og revner i      
beton, puds, gips m.m. Også til         
spartling af vægge i våde rum, hvor 
absolut vandfasthed kræves, inden 
montering af beklædning eller over-    
maling med alkalibestandig maling.

• Kan påføres i tykke lag

• Synker ikke

• Vandfast

• Let at slibe

 HusFix  HusFix Rapid

Forbrug:  Ca. 1 kg/m²/mm

Lagtykkelse: Ubegrænset

Anvendelsestid: Ca. 45 min.

Slibning: Efter ca. 1 time

Emballage: 1 kg, 3 kg og 10 kg 

Forbrug: Ca. 1 kg/m²/mm

Lagtykkelse: Ubegrænset

Anvendelsestid: Ca. 8 timer

Slibning: Efter ca. 1½ - 2 timer

Emballage: 1 kg, 3 kg og 10 kg

Enkelte produkter i kataloget kan være bestilingsvarer.

Hurtighærdende og varme-            
bestandig reparationsmørtel, der 
anvendes til forankring af bolte og 
beslag samt reparation og 
udfyldning af huller og revner i 
beton, puds m.m.

• Hurtighærdende

• Tåler belastning efter 2-3 min.

• Varmebestandig

• Klarer temperaturer op til 1000 °C

• Frostbestandig

 CementRapid

Forbrug:  Ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagtykkelse: Ubegrænset

Anvendelsestid: 5 - 8 min. 

Emballage: 1 kg og 2 kg



Væglim der anvendes indendørs 
til opsætning af glasfibervæv, 
tekstiltapet, strukturtapet, 
skumtapet og vinyltapet med 
papirbagside.

• Tørstofindhold 16 %

• Godt klæb

• Lang åbentid

• Nem at fordele

 WallPro

Forbrug:  Ca. 3-5 m²/l  

Åbentid: Ca. 10-30 min. 

Tørretid: Ca. 1 døgn 

Værktøj: Rulle

Emballage: 1 l, 5 l og 15 l

Væglim der anvendes til de fleste 
typer tunge tapeter i tørre rum fx 
tekstiltapet, grove glasfibervæv, 
kraftigt non woven/vinyl-/og 
fibertapet. God vedhæftning til 
vanskelige underlag. 

• Tørstofindhold 21 %

• Virkelig godt klæb

• Lang åbentid

• Kan anvendes i maskine

 Premium

Forbrug:  Ca. 3-5 m²/l  

Åbentid: Ca. 10-30 min. 

Tørretid: Ca. 1 døgn 

Værktøj: Rulle, pensel eller maskine

Emballage: 1 l*, 5 l* og 15 l*

Vådrumslim der anvendes 
indendørs i våde rum til opsæt-
ning af glasfibervæv, vinyltapet 
m.m. mod alle rene, plane og tørre 
underlag som beton, letbeton, 
pudsede- og spartlede vægge i 
våde rum. Desuden velegnet til 
gips-, spån- og krydsfinérplader i 
tørre rum.

• Tørstofindhold 27 %

• Nem at fordele med rulle

• Tilsat fungicider 

 Aqua

Forbrug:  Ca. 3-5 m²/l  

Åbentid: Ca. 30 min. 

Tørretid: Ca. 1 døgn 

Værktøj: Rulle eller pensel

Emballage: 1 l, 5 l og 15 l

Valg af vævlim
Til langt de fleste opgaver kan WallPro løse opgaven, men arbejder 
du med et vanskeligt underlag er det en god idé at anvende 
Premium, da den har et højere tørstofindhold og derfor klæber 
endnu mere, hvilket gør arbejdet nemmere og resultatet bedre. 

Vådrumslim
Anvend altid Aqua Vådrumslim, hvis arbejdet skal laves i et vådrum, 
så du er sikker på et optimalt resultat med den rette vedhæftning. 

Uanset hvilken lim du vælger fra Casco, får du en lim, der er nem 
at arbejde med og som stænker minimalt. Sidstnævnte lyder måske 
ikke af meget, men du bliver glad for det når du er i gang. 

God fornøjelse med arbejdet! 
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Enkelte produkter i kataloget kan være bestilingsvarer.

Færdigblandet tapetlim, der 
anvendes til opsætning af 
almindelige tapeter samt 
strukturtapeter i tørre rum på 
underlag af gips- og spånplader, 
beton, pudsede og spartlede 
underlag, eksisterende tapeter 
samt malede vægge.

• Tørstofindhold 11 %

• Stor styrke

• Godt hug

• Kan anvendes i maskine

Vævlim specielt udviklet til Non- 
Woven tapeter (smart paper).    
Kan påføres på traditionel vis, men 
fordelen ved denne lim er at den 
påføres direkte på væggen og 
derefter sættes tapetet op 
direkte på væggen.

• Tørstofindhold 14 %

• Specielt velegnet til Non-Woven 
(smart paper)

• Gode arbejdsegenskaber

• Stænker minimalt 

 WallPaper NonWoven

Forbrug:  Ca. 4 m²/l  

Åbentid: Ca. 5-30 min. 

Tørretid: Ca. 1 døgn 

Værktøj: Rulle, pensel eller maskine

Emballage: 1 l, 5 l og 15 l*

Forbrug:  Ca. 4 m²/l  

Åbentid: Ca. 10-30 min. 

Tørretid: Ca. 1 døgn 

Værktøj: Rulle, pensel eller maskine

Emballage: 1 l*, 5 l* og 15 l*

 Tapetklister

Hurtigt stivelsesklister der              
anvendes til opsætning af                 
almindelige papirstapeter i tørre 
rum på underlag af gips- og 
spånplader, beton, pudsede og 
spartlede vægge, eksisterende 
tapeter samt malede vægge.         

• Hurtig

• Let opløselig

• pH-neutral (lav misfarvningsrisiko)

Forbrug:  Ca. 3-5 m²/l  

Åbentid: Ca. 5-30 min. 

Tørretid: Ca. 1 døgn 

Værktøj: Børste eller rulle

Emballage: 200 g og 400 g*

PVAc-forstærket methylcellulose-
klister der anvendes til opsætning 
af papirstapeter med eller uden 
Non-woven bagside, struktur- og 
glatte spaltbare tapeter samt 
vinyltapeter med papirbagside i 
tørre rum på underlag af gips- og 
spånplader, beton, pudsede og 
spartlede vægge, eksisterende 
tapeter samt malede vægge.

• Hurtig

• Let opløselig

• pH-neutral (lav misfarvningsrisiko)

 Glutolin Special 

Forbrug:  Ca.  30 m² ved 200 g pulver   

Åbentid: Ca. 5-20 min. 

Værktøj: Børste eller rulle 

Emballage: 200 g og 500 g
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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


