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Fix-It   

• Kort monteringstid 

• Tåler varme og kulde – kan anvendes ned til -15 °C 

• Meget god fugtbestandighed 

• Inde- og udendørs 

• Perfekt til kolde og fugtige flader udendørs 

• Smidig konsistens og nem at påføre 

 

 

 

 

Plastisk monteringslim til limning af 
aluminium, rustfrit stål, laminat, glas, 
kakler og kork. Hæfter mod underlag af 
spånplade, gipsplade, træ, krydsfinér, 
puds og beton. 

   
TEKNISKE DATA 
Produkttype: Monteringslim 
Basis: Syntetisk gummi 
Farve: Lys grå 
Opløsningsmiddel: Aliphatic hydrocarbons and 
MEK (methyl-ethyl-ketone) 
Konsistens: Tixotropisk pasta 
Vægtfylde: Ca. 1.040 kg/m³ 
Tørstof: 60 % 
Anvendelsestemperatur: -15 °C til +30 °C. Limen 
skal være tempereret og ikke under 20 °C ved 
påføring 
Åbentid: Ca. 0-10 min.  
Hærdetid: Ca. 1 døgn ved +20 °C 
Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C (Må 
ikke konstant være belastet med så høj 
temperatur) 
Supplerende produkter: Fugepistol fx ProGun160 
samt Kontaktlim Fortynder 3835 
 
 
RENGØRING 
God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og 
øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Lim på huden 
fjernes med vand og sæbe eller håndrensemiddel. 
Værktøj og ikke hærdet lim rengøres med Kontaktlim 
Fortynder 3835. Hærdet lim fjernes mekanisk.   
 
VEDHÆFTNING 
Hæfter på malede samt kolde og fugtige flader. 
 
FORBEHANDLING 
Hæftefladerne skal være faste, plane og rene.  
 
FORBRUG 
Ca. 10 lbm med en diameter på 6 mm 
 

MONTERING 
Limen påføres i strenge på underlaget eller materialet. 
Materialerne monteres inden for max. 5 min. Ønskes 
stærkere hug fjernes fladerne igen fra hinanden i nogle 
sekunder, hvorefter de trykkes hårdt sammen.  
Ved nogle limninger vil det være nødvendigt at holde 
materialerne på plads med f.eks. en skruetvinge i 1 
døgn. 
 
NB! Holdes væk fra antændelseskilder. 
 
BEGRÆNSNINGER 
Begrænset vedhæftning til PE, PP og andre fede 
plasttyper samt teflon, bitumen, voks og neopren.  
 
Vi anbefaler altid at teste for at sikre at limen har god 
vedhæftning. 
 
EMBALLAGE 
300 ml patron 
 
HOLDBARHED OG OPBEVARING 
24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. 
Ikke under 5 °C. Frostfrit.  
 
BORTSKAFFELSE  
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med 
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende 
regler og love. 
 
SIKKERHED & MILJØ 
Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr 
som fx handsker, briller m.m.  
 
Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for 
produktet på www.casco.dk.  
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BEMÆRK  
Følg de relevante produktdatablade ved brug af 
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at 
producenten kontaktes for yderligere information.  
 
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, 
retningslinjer og datablade.  
 
Se venligst det landespecifikke datablad.  
 
Denne produktinformation erstatter alle tidligere 
udgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. 

Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at 

finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger 

uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for  de opnåede 

resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en 

problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig 

kontrol. 

Certificeret iflg.: 
 

 
 

 

 

Sika Danmark A/S 
Hirsemarken 5 
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
casco@dk.sika.com 
www.sika.dk 
www.casco.dk 
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