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PRODUKTDATABLAD

Casco® Contact
Vanntynnet kontaktlim for de fleste materialer

PRODUKTBESKRIVELSE
Vanntynnet kontaktlim velegnet for gulv- og veggvinyl, 
PVC-belegg, PVC-frie belegg, gummi, linoleum, kork, 
laminat, skinn, tekstil, metall og styropor.
Merk! Fester ikke til messing eller kobber.

BRUKSOMRÅDER
For liming av:

vinyl-belegg▪
PVC-belegg▪
PVC-frie belegg▪
gummi▪
linoleum▪
kork▪
laminat▪
skinn▪
textiler▪
metaller▪
styropor▪

PRODUKTEGENSKAPER
Vanntynnet▪
Luktfri▪
Høy limstyrke▪
Lett å påføre▪
For sugende og ikke-sugende underlag▪
Egnet for gulvvarme▪
Egnet for trinsestol▪
Re-aktiveres med varme inntil 5 dager▪

MILJØ INFORMASJON
Emicode EC-1PLUS▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Vanntynnet polymerdispersjon

Forpakning 1 og 5,5 L

Farge Kremfarget

Holdbarhet 12 måneder ved +15°C til +25°C i uåpnet emballasje

Lagringsforhold Lagres ikke ved temperaturer over +25°C eller under +5°C, tåler ikke frost

Tetthet Ca. 1360 kg/m3

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk 2 - 4 m2/l (300 – 700 g/m2) avhengig av underlag

Lufttemperatur +15°C til +25°C
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Overflatetemperatur +15°C til +25°C

Åpen tid 30 minutter til 4 timer. Kan reaktiveres med varme inntil 5 dager etter
påføring

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
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 .

PÅFØRINGSVEILEDNING
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget må være permanent tørt, fast jevnt og 
uten sprekker, fri for forurensende stoffer. Bruk en
egnet avrettingsmasse for å jevne ut ujevnheter i
underlaget. Gammelt eksisterende gulvbelegg, f.eks. 
fliser, belegg etc., må rengjøres grundig (avfettes) og 
slipes.
Flatene som skal limes må være rene, tørre, og frie for 
fett, olje og støv.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Limet påføres rikelig og i jevne sjikt på begge flater, 
med glatt sparkel, rulle eller pensel. Når limet er
fingertørt legges flatene sammen med størst mulig 
presstrykk. Tilpasningen må være nøyaktig, ettersom 
limet "hugger" med en gang. Om justering er nødven-
dig kan limet reaktiveres med en varmluftblåser inntil 
5 dager etter at limet er tørket. Gulvbelegget er gang-
bart umiddelbart.
Viktig
Limet skal ikke brukes ved temperaturer under +15°C. 
I kalde omgivelser må både lim og underlag varmes 
opp før bruk. Det skal ikke ha en temperatur under 
+15°C. Limet er ikke frostsikkert.
Utstyr: Rulle, glatt sparkel eller pensel.

RENGJØRING AV VERKTØY

Vått lim fjernes enkelt med vann. Tørket lim fjernes 
mekanisk eller ved hjelp av Casco Brutal Wipes.
Unngå øye- og hud-kontakt. Hvis øyekontakt, skyll 
grundig med store mengder vann. Lim på huden
fjernes med såpe og vann.

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, 
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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