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FixIt 3888  

 

 

 Meget god fuktbestandighet 

 Løsemiddelbasert 

 Kan brukes inne og ute 

 Perfekt ved kalde og fuktige flater 
utvendige 

 Kan brukes ned til -15 oC 

 Lett å påføre 

 Smidig konsistens 

 

 

 places with high humidity. 

 

 

Løsemiddelbasert plastisk 
Monteringslim. Brukes til liming av 
tre, sponplater, panel, gipsplater  
mm mot underlag som tre, trefiber,  
puss, betong ol. Fix-It limer også  
andre materialer som jern, 
aluminium, rustfritt stål, laminat,  
keramiske fliser mm. Skal ikke  
benyttes på isopor, xps osv. da  
limet løser opp materialet. 

 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype:  Syntetisk gummilim 
Farge:  Lys grå 
Emballasje:  160 ml og 300 ml 
Løsemiddel: Aliphatic hydrocarbons and 

MEK (methyl-ethyl-ketone) 
Tørrstoff:  60 % 
Viskositet:  Smidig pasta 
Densitet:  1040 kg/m2 
Monteringstid:  0-10 min. ved normal 
  arbeidstemperatur 
Herdetid:  Ca 1 døgn ved + 20oC.  
  Herdetiden vil  
  forlenges ved 
  lavere temperatur  
Arbeidstemp.: -15 oC - +40o C Limet bør ha 

+15 oC ved påføring 
Temp.bestandighet: -40oC - +100oC 
Forbruk: Ca 60 lpm ved 4 mm limstreng 
Oppbevaring:  Minst 24 mndr. i  
  uåpnet emballasje ved 
  romtemperatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORBEHANDLING 
 
Underlaget skal være rent og fritt for løse  
Partikler. Eventuell is og snø må fjernes. 
 
 
PÅFØRING 
 
Påføres med fugepistol av god kvalitet Påfør 
limet punktvis eller limstrenger Trykk  
materialet godt til underlaget.  Dersom man  
ønsker bedre ”hugg” dras materialene fra  
hverandre etter sammenpressing. Vent noen  
sekunder og press deretter materialene sammen 
igjen. 
 
 
BEGRENSNING 
 
Begrenset feste på f eks PE, PP og andre fete  
plasttyper, Teflon, Voks, Neopren og Bitumen. 
Vi anbefaler alltid en pre-test for å sikre at 
limet har god vedheft til materialene. 
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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 66 67 06 10 90 
Web: www.casco.no 

 

 

 

 

 

HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Meget brannfarlig. Lett antennelig 
Helsefare: Kan være farlig ved innånding. Røyking 

forbudt. Sørg for god ventilasjon 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn 
 
For mer informasjon, se Sikkerhetsdatablad. 
 
 
RENGJØRING 
 
Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på 
huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe 
og vann. Verktøy og ikke herdet lim fjernes med 
løsningsmiddel. Herdet lim fjernes mekanisk eller med Lynol 
 
 
SUPPLERENDE PRODUKTER 
 
Casco ProGun P160. 
  
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter 
 
 
 
 


