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Erstatter: 2001-07-02 Dato: 2011-04-18 

Fixeringslim 
3455  

 Løsemiddelfritt 

 Kan vaskes bort med vann 

 Bra hugg og lang 
monteringstid 

 Forenkler evt. skifte av 
gulvbelegg 

 Kontorstolfast 

 Meget lavet emisjoner 
(EMICODE EC1) 

 places with high humidity. 

 

 

Vannbasert lim til fiksering. Brukes til fiksering 
av teppefliser, vinylbelegg med PVC skum eller 
mineralfiberbakside. Kan brukes på underlag 
som betong, spon, linoleumsgulv. Kan også 
brukes på gulvvarme. Sugende underlag må 
primes med Gulvprimer 3698 før liming. 
 

TEKNISK DATA 
 
Basis:  Akryl-copolymer  
  dispersjon 
Emballasje:  3 og 10 liter 
Farge:  Lys beige 
Tørrstoff:  Ca. 75 % 
Oppløsningsmiddel: Vann 
Konsistens:  Smidig tiksotrop 
pH:  Ca. 7,4  
Arbeidstemperatur: Ikke under +18 oC 
Påføringstemperatur: Ifølge NS 3420 +18 oC  
Redskap:  Rull eller tannet 
  sparkel,for eksempel 
  Casco 6101 
Forbruk:  6-8 m2/ltr. 
Ventetid:  10-40 min. avhengig av 
  underlag, beleggtype, 
  temperatur og luft- 
  fuktighet. 
Vann- og alkalie- 
bestandighet: God 
Frostbestandighet: Tåler ikke frost 
Oppbevaring:  1 år i lukket  
  emballasje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

FORBEHANDLING 
 
Underlaget skal være rent og støvfritt. Sugende underlag 
påføres Casco gulvprimer før påføring av lim. 
 
 
PÅFØRING 
 
Fixeringslim påføres med rull, pensel eller fintannet 
limspreder f.eks. 6101. 
 
 
MONTERING 
 
Tepper med sugende bakside monteres etter 10-20 min. 
Belegg med tett bakside monteres etter 20-40 min. Legg 
gulvbelegget ned og press ut all luft. Ved fiksering av 
teppefliser, tynnes limet med 20 % vann. 
 
UTSKIFTNING 
 
Når belegget skal fjernes, start avrivningen i et hjørne og dra 
belegget sakte opp. Evt. skumrester fjernes med vann tilsatt 
vaske- middel. La vaskevannet virke i 10-20 min. og vask bort 
restene. Montering i vått lim gjør senere fjerning 
vanskeligere. 
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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 

 

 

 
RENGJØRING 
 
Såpe og lunkent vann. Tørket lim fjernes mekanisk eller med 
Casco Limvask, 2518. 
 

 

HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare:  Ingen 
Helsefare:  Ingen 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn 
 
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 
 
 


