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PRODUKTBLAD

Casco® HotMelt Sticks/Smältlim
Ett universallim med bra vidhäftning mot många material

PRODUKTBESKRIVNING
Casco® HotMelt Sticks/Smältlim har hög viskositet vil-
ket gör det lämpligt till porösa material såsom textil 
och skum. Kan även användas för limning av embal-
lage, även de som ska djupfrysas, då limmet har en 
temperatur-beständighet på ner till -30 °C.

ANVÄNDNING
Utmärkt för fyllning av ojämnheter/sprickor . Bra val 
vid limning av täta material. Avsedd för användning 
med Casco® Hot Melt Gun.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Klarar temperaturer upp till ~ +70 °C▪
Ett bra val för att limma fasta material▪
Snabbhärdande▪
Lång hållbarhet▪

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 Ethylen vinyl acetat copolymer

Förpackning 7,2 x 100 mm (HotMelt Gun SL 10)
11,2 x 200 mm ( HotMelt Gun SL 40)
11,2 x 300 mm ( HotMelt Gun SL 40)

Hållbarhet Minst 3 år

Lagringsförhållanden Lagras inomhus, +5 °C - +30 °C

Färg Transparent

Densitet ~ 1150 kg/m³ (ISO 1183–1)

Torrhalt (volym) 100%

Konsistens Stav

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Inget

Servicetemperatur -30 °C till +75 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Öppentid 15–30 sekunder
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http://www.sikamiljoapp.se


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
Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 
i förordning ( EG ) nr 1907/2006 ( REACH ). Den inne-
håller inga ämnen som är avsedda att avges från varan 
under normala eller rimligen förutsebara användnings-
förhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad en-
ligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produk-
ten på marknaden, att transportera eller att använda 
den. För säker användning, följ instruktionerna i pro-
duktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, in-
nehåller produkten inga SVHC-ämen (ämnen som ing-
er mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV 
i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publice-
rad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentra-
tioner över 0,1 % (v/v).

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria 
från olja och fett. Slipa gärna ytorna innan limning för 
ännu bättre vidhäftning. Följ instruktionerna för Casco 
Hotmelt Gun/Limpistol.
 
HANTERING OCH RENGÖRINGSFÖRESKRIFTER 
 
God arbetshygien ska iakttas. Härdat lim tas bort me-
kaniskt. Icke härdat lim tas bort med varmt vatten och 
tvål. Vid spill på huden torka bort limmet omedelbart 
med en trasa eller papper och tvätta med tvål och vat-
ten.

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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