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PRODUKTDATABLAD

Casco Cascol Floor M1
M1-sertifisert trelim for liming av not og fjær i lamellparkett

PRODUKTBESKRIVELSE
Vanntynnet parkettlim for liming av not og fjær i
lamellparkett.

BRUKSOMRÅDER
Egnet for fuge -og skjøteliming, snekkerarbeid og 
møbler hvor det er behov for en fuktbestandig skjøt.

PRODUKTEGENSKAPER
Høy strekkfasthet▪
Varmebestandig▪
Hurtigherdende og fuktbestandig.▪
Optimalisert viskositet for liming av not og fjær▪

GODKJENNELSER / STANDARDER
EN 204/205 Klasse D3▪
Emisjonsklasse M1 for bygningsmaterialer▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base PVAC dispersjon

Forpakning 750 ml flasker

Farge Hvit, herder til transparent

Holdbarhet Casco Cascol Floor M1 har en holdbarhet på 24 måneder fra produksjons-
dato ved korrekt lagring i original, uåpnet og uskadd forpakning.

Lagringsforhold Casco Cascol Floor M1 lagres tørt, beskyttet mot direkte sollys og i tempe-
raturer mellom +5 °C og +30 °C.

Tetthet ~1.00 kg/l

Tørrstoffinnhold ved vekt ~45%

Konsistens Viskøs

TEKNISK INFORMASJON

Temperaturbestandighet -20°C til +70°C
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PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk 100-250 g/m², på tettfibret tre og eksotiske treslag anbefales dobbelt lag. 
For 15 mm lamellparkett beregnes 0.75 l flaske til 15-20 m².

Lufttemperatur +18°C til +22°C

Fuktinnhold i underlaget 5-14%, fortrinnsvis 7-10%

Åpen tid ~5 min. maks. (beech / beech, 23 °C)

Presstid ~10 min. min. (beech / beech, 23 °C)

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

BEGRENSNINGER
Fuktinnholdet i treverket må ikke oversige 15%▪
Ikke egnet for konstant vannpåvirkning▪
Ikke frostbestandig▪
Må ikke brukes i temperaturer under +10°C▪
Ikke bruk Casco Cascol Floor M1 til bærende kon-
struksjoner

▪

PÅFØRINGSVEILEDNING
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget må være rent, tørt, solid og jevnt, fritt for 
olje, fett, støv og løse partikler. Casco Cascol Floor M1 
hefter uten primer og/eller aktivator. Fuktinnholdet i 
treverket bør være mellom 5 – 14 %, fortrinnsvis 7-
10%. Best resultat oppnås med ferskt bearbeidet tre-
virke som f.eks ved høvling eller sliping.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Verktøy: Tannsparkel, pensel eller rulle, ingen for
parkett.
Utfør nødvendig forarbeid. Rist flasken grundig. Påfør 
Casco Cascol Floor M1 med en pensel, rulle eller 
tannsparkel direkte på underlaget. Ved liming av hardt 
trevirke eller eksotiske tresorter, bør Casco Cascol 
Floor M1 påføres på begge flatene som skal limes 
sammen. Ikke bruk for mye produkt da dette vil brem-
se herdingen. Lim flatene og sett i press med et trykk 
tilsvarende ~0.5-1.0 MPa innen 10 minutter. Fjern 
overskytende lim med en fuktig klut. Mykere treslag 
(f.eks. furu) presses i ~10 – 15 minutter ved 23ºC.
Hardere treslag (f.eks. eik eller teak), eller større
flater, krever lenger presstid.

Type treverk, fuktinnhold og omgivelsesforhold som 
temperatur og luftfuktighet innvirker på både herdetid 
og presstid. Ved liming av plugger skal limet påføres i 
hullet.
For liming av parkett
Les bruksanvisningen fra produsenten av parketten. 
Følg de respektive leverandørenes anvisninger om på-
føring av lim i not og fjær. Sjekk at alle not og fjær er 
rene. Kutt korken til ønsket åpning, og kontroller lim-
flyten. Press sammen innen 10 min.
Dersom motpresset er for høyt, reduser limmengden 
gradvis til ønsket resultat. Normalt limforbruk er 5 – 6 
g pr. meter not og fjær.
Dette tilsvarer ~15 – 20 m² limt lamellparkett pr. 0,75 
liters flaske. Rengjør søl umiddelbart med en fuktig 
klut. Herdet lim kan fjernes med Casco Limtvätt eller 
rødsprit.
Forforsøk er anbefalt da Casco Limtvätt kan delvis 
oppløse enkelte oljebehandlede gulv. Rødsprit er et 
mildere, men ikke like effektivt løsemiddel. La limet 
herde i minst 12 timer før gulvet tas i bruk.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt utstyr og verktøy umiddelbart etter bruk 
med en fuktig klut. Etter herding kan materialet kun 
fjernes mekanisk, eller med egnet løsemiddel.

TILHØRENDE DOKUMENTER
Sikkerhetsdatablad▪

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
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ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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