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PRODUKTBLAD

Casco® Fix-In
Vattenbaserat montagelim

PRODUKTBESKRIVNING
Vattenbaserat montagelim med snabbt initialhugg för 
trä, betong och andra sugande underlag inomhus.

ANVÄNDNING
För limning inomhus av absorberande material såsom 
paneler, profiler, trösklar, dörrposter, tegel, gips- och 
spånplattor, frigolit, betong m.fl. 

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Utan lösningsmedel▪
Härdar genom avdunstning av vatten▪
Bra fuktbeständighet▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen.
Här hittar du även information om EC1, M1, länk till 
byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.
MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.si-
kamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Acrylat dispersion

Förpackning 300 ml patron

Färg vit

Hållbarhet 24 månader i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden Mellan +5 °C - +25 °C.
Klarar -15 °C vid transport

Densitet ca: 1620 kg/m³

Torrhalt (volym) ca: 78 %

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Inga

Konsistens Pastös
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TEKNISK INFORMATION

Servicetemperatur -20 °C till +75 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur +5 °C - +40 °C

Härdningstid ca: 2-5 dygn beroende på underlag

Öppentid 5-10 minuter vid (23°C/50%RF)

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.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
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.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Ytorna som limmas ska vara rena, torra, fasta och 
dammfria. 
 
Bruksanvisning: 
 
Mycket porösa underlag som: gips, betong etc. måste 
grundas med en blandning av 1 del Fix-In och 2 delar 
vatten.
Vidhäftningstester före applicering rekommenderas.
Klipp av munstycket och applicera limmet lika i prickar 
eller ränder med 5–20 cm mellanrum, beroende på 
belastningen.
Tung belastning kräver mer lim. Materialet måste sät-
tas på plats genom ordentligt tryck. Ett av materialen 
måste vara poröst för att limmet ska härda.
Vidhäftningstester före applicering rekommenderas. 
 
Begränsningar: 
 
Rekommenderas inte för platser utsatta för vattenut-
släpp och inte för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

RENGÖRING AV VERKTYG

Tänk på att arbeta systematiskt för att undvika kladd 
och onödigt spill.
Vid kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten.
Limfläckar kan tas bort mekaniskt efter uttorkning och 
kan lösas upp med Casco Limtvätt. 
Verktyg med ohärdat lim kan göras rent med etanol.

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-
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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