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PRODUKTBLAD

Casco® Cascol Outdoor
Snabbhärdande fuktbeständigt lim

PRODUKTBESKRIVNING
Casco® Cascol Outdoor är ett fukt- / krypbeständigt 
snabbhärdande trälim för interiör och utomhusbruk

ANVÄNDNING
Casco® Cascol Outdoor är konstruerad för fog- och 
monteringslimning samt snickeri och möbler i torra el-
ler våta applikationsområden med frekvent kortvarigt 
rinnande eller kondenserat vatten / hög luftfuktighet.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Genomskinlig limlinje▪
Hög värmebeständighet▪
Ett snabbt lim med god fuktbeständiget▪

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EN 204/205 Class D3▪
EN 14256▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas PVAC Dispersionlim

Förpackning 300 and 750 ml bottles

Färg Vit, klar när den torkat

Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum, om den lagras ordentligt i oskadad, 
original, förseglad förpackning och om lagringsvillkoren är uppfyllda

Lagringsförhållanden Förvaras i torra förhållanden, skyddad från direkt solljus och vid tempera-
turer mellan +5 ° C och +30 ° C. I oskadad, oöppnad, original förseglad för-
packning

Densitet Ca. 1,09 kg/l

Torrhalt (volym) Ca. 50 %

Konsistens Viskös

TEKNISK INFORMATION

Skjuvhållfasthet Ave 2,17 N/mm² (EN 204 D3)

Motstånd mot statisk last ≥ 19.2 d (EN14256)

Servicetemperatur -20 °C min. till +70 °C max.

1 / 3



APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning 100–250 g/m²

Öppentid Ca. 5-8 min. max. (23 °C)

Presstid Ca. 20-30 min. (23 °C)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

VIDARE INFORMATION
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

BEGRÄNSNINGAR
Ej lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten.▪
Se till att trä inte innehåller överdriven fukt (<15%).▪
Använd inte vid temperaturer under +10 ° C.▪
Obs: torktiden förlängs vid låga temperaturer.▪
Använd inte för bärande konstruktioner▪
Rengör överflödigt lim från limlinjen efter klämning 
innan limet torkar med en fuktig trasa.

▪

Slipa av överflödigt lim från träet innan du målar / 
lackar.

▪

Se till att klämtrycket är tillräckligt, särskilt viktigt 
med radiofrekvensbindning.

▪

Användning på laminat: Endast lämplig för limning av 
små porösa laminatremsor. Använd inte på icke-po-
rösa eller stora laminatytor. Använd KONTAKTLIM.

▪

EXTERIELL ANVÄNDNING: Alla limfogar måste skyd-
das med ogenomträngligt färgsystem när det är 
torrt.

▪

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
For information and advice on the safe handling, sto-
rage and disposal of chemical products, users shall re-
fer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) contai-
ning physical, ecological, toxicological and other safe-
ty-related data.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
För tillämpningen av Casco® Cascol Outdoor gäller alla 
allmänt accepterade regler för byggande och kon-
struktion.

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och homogent, 
fritt från oljor, fett, damm och lösa spröda partiklar. 
Casco® Cascol Outdoor fäster utan primers och / eller 
aktivatorer. Fukthalten i trä bör ligga i intervallet 5 - 
14%, helst 7-10%. Bästa resultat kommer att uppnås 
om materialet nyligen förberetts av t.ex. hyvling.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Efter den nödvändiga förberedelsen av materialet, 
skaka flaskan i god tid före appliceringen. Applicera 
Casco® Cascol Outdoor med en borste, tandad 
murslev eller rulle på en träyta. Vid limning av lövträ 
och exotiskt trä bör Casco® Cascol Outdoor appliceras 
på båda limytorna. Använd inte för mycket eftersom 
detta kan bromsa härdningen. Rengör överflödigt lim 
efter klämning med en fuktig trasa. Mjukvedytor (t.ex. 
tall) kräver en pressningstid på 20–30 minuter vid 23 ° 
C. Underlag av lövträ (t.ex. ek eller teak) kräver längre 
pressningstid. Stora underlag kräver också en längre 
pressningstid. Härdad efter 8 timmar vid 20 ° C.
 
Träets ursprung, typ och fuktinnehåll samt omgiv-
ningsförhållanden som temperatur och luftfuktighet 
påverkar både öppetid och pressningstid. Vid monte-
ring av pluggar ska limet appliceras i hål.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och applikationsutrustning ome-
delbart efter användning med en fuktig trasa. Efter 
härdning kan restmaterial endast tas bort mekaniskt 
eller med metanol.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
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träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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