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Erstatter: 2011-08-23 Dato: 2012-07-18 

Verktøy og Tilbehør  

 

 Fugepistoler 

 Fugeskumpistoler 

 Plastspisser 

 Limspredere 

 Casco Double Nozzle – legger to 
limstrenger med trelim samtidig 

 Tilbehør til gulvsparkling 

 places with high humidity. 

 

 

Casco har en rekke forskjellige verktøy til 
påføring av monteringslim, trelim, gulvlim og 
fugemasse. Fugepistoler finnes i forskjellige 
kvaliteter, tilpasset ulike produkter, til proff 
eller privat bruk. Limspredere gir forskjellige 
mengder pr m2 og en limspreder er for 
eksempel tilpasset til hel liming av parkett, 
hvor det kan være behov for et fuktisolerende 
sjikt. 

FUGEPISTOLER OG TILBEHØR 
 
 
6172 CASCO SKJELETTPISTOL 
Solid fugepistol til patroner. Lett å dosere riktig mengde 
 
 
6182 CASCO FUGEPISTOL H14 
Åpen håndpistol til patron. Glassfiberforsterket nylonskaft 
med åpen patronholder i lakkert stål. Godt egnet til  masser 
med tykkere konsistenssom XtremFix, SuperFix og Marin & 
Teknikk. 
 
 
6200 CASCO PROGUN P 160 
Fugepistol med svært god utveksling til patron.  
Godt egnet til monteringslim med tykk konsistens som 
XtremFix og SuperFix  

 

 

6180 FUGEPISTOL H2 
Proff fugepistol til 600 ml poser. Med bajonettfating 
 
 
 
6165 PLASTSPISS NORMAL 
Rette plastspisser til fugepistol H2 
 

 

6166 PLASTSPISS VINKEL 
Vinklede plastspisser til fugepistol H2 

 

 

6122 SEALFIX 
Til glatting av fuger 
  
 
6152, 6153, 6154  
Fugepinner av tre til jevning og sletting av fugemasse. 
 
 
TILBEHØR TIL TRELIM 
 
 
6102 PLASTSPARKEL 
Limsparkel til trelim. Bredde 11 cm  
 
CASCO DOUBLE NOZZLE 
Løs kork til trelimflaske. Legger 2 limstrenger samtidig. 
Perfekt ved liming av platematerialer på gulv. Kontakt 
kundeservice for bestilling. 
 

 

BUNNFYLLINGSLISTER 

6137 – 6147 (6 mm – 50 mm) 

 

Til montering i fugen før fuging med fugemasse. Denne gir 
riktig utforming av fugen og sparer forbruk av fugemasse. Velg 
bunnfyllingslist som er 10-20% bredere enn fugen. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, 
og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har 
blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

Sertifisert iht.: 
 

 

SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90 
Web: www.casco.no 

 

FUGESKUMPISTOLER 
 
6202 FOAM GUN PRO 
Fugeskumpistol 
 
6203 FOAM GUN 
Fugeskumpistol 
 
LIMSPREDERE 
 
 
6103 PLASTSPARKEL 
Engangssparkel til gulv- og vegglim. Bredde 20 cm. 

 

6108 HARDMETALLSPARKEL 
Limspreder med ergonomisk riktig håndtak.  
Gir et forbruk 4 m2 på den ene siden og  5 m2 pr liter på den 
andre siden. 
 

 

6109 HARDMETALLSPARKEL 
Limspreder med ergonomisk riktig håndtak 
Gir et forbruk på 4 m2 pr liter 
 
 
6118 HARDMETALLSPARKEL 
Limspreder med ergonomisk riktig håndtak.  
Gir et forbruk 2 m2 på den ene siden og  3 m2 pr liter på den 
andre siden. Til for eksempel Parkett Elastic Plus og 
CascoThan 2 K. 
 
 
6119 HARDMETALLSPARKEL PARKETT 
Limspreder med ergonomisk riktig håndtak 
Limsparkel til Parkett Elastic Plus ved legging på betonggulv 
med opptil 85 % RF. Gir et heldekkende og fuktsperrende 
skjikt. Gir et forbruk på 1 m2 pr liter 
 
 
6121 HARDMETALLSPARKEL 
Limspreder med ergonomisk riktig håndtak 
Til Linoleum tepper og gummibelegg. Gir et forbruk på 3,5 m2 
pr liter 
 
 
6117 TAPETSLETTER PRO 
Til priming av gulv og tilstrykning av for eksempel veggvinyl. 
 
 

6120 FLISLIMSPARKEL 
Enkel flislim sparkel med 4 forskjellige tanninger 
 
 
CASCO GULVSPARKEL VERKTØY 
 
 
6130 OG 6131 TANNSPARKEL 
30 og 60 cm bredde. Stålsparkel til å dra ut selvutjevnende 
sparkelmasse. Tannhøyde 6 mm. Gir en skjikttykkelse på ca 3 
mm. 
 
 
6516 LEVELLING SPIKE ROLLER – 35 mm 
Piggrulle for flytesparkel 
 
 
6511 LEVELLING STRIP-GULLIE 
Stengelist spesialtilpasset til sluk. Til bruk ved avretting og 
fallsparkling av gulv med sluk 
 
 
6514 OG 6515 LEVELLING PEG – 70 mm  
Nivåpinner for flytesparkel 
 
 
6513 LEVELLING NET 
Armeringsnett for flytesparkel 
 
 
7805 BLANDESPANN 
Kraftig transparent plastspann med markerte mål.  
Volum 20 liter 
 
 
7808 BLANDEKAR 
Kraftig blandekar til gulvsparkelmasse.  
Volum 75 liter 
 
6135 STENGELIST 
30 x 30 cm selvklebende skumlist til avgrensning av 
seltujevnende sparkelmasse og tynnpuss. 
 
 
3629 THERMOLIST 
Monteres på vegg. Til bruk i visse konstruksjoner som for 
eksempel varmegulv på bad. Listen gir mulighet for en viss 
ekspansjon langs veggene. 
 


