
 Side 1/2 

 

 Dato: 2019 April 

Casco Flislim pasta Premium 

   

 

• D2TE i henhold til EN 12004 
• Fliser 
• Granitt keramikk  
• Glassmosaikk 
• Primerfri på de fleste overflater 
• Meget lang åpningstid 
• Lavt forbruk 
• Fleksibel 

 

 

 

 

Forblandet lim for fliser, fliser,  
Granitt keramikk og glassmosaikk. 
 Kun for bruk på vegg innendørs 

TEKNISKE DATA 
Base: styrenakryl dispersjon Tetthet: ~ 1,5 kg / l  

Farge: Hvit Åpningstid (EN 1346): ca. 40 minutter 

Lim: Etter 24 timer 

Arbeidstemperatur: Ikke under + 5 ° C  

Temperaturmotstand: Herdet + 5 ° C til + 75 ° C 

Forbruk: 4 mm Tannbrett: 1.1 l / m²  

6 mm Tannbrett: 1,7 l / m²  

8 mm Tannbrett: 2,1 l / m²  

10 mm Tannbrett: 2,6 l / m²  

Emballasje: 1 l, 3 l, 10 l Oppbevaring: 12 måneder. 
Oppbevares kjølig, tørr og frostfri. 

BRUK CASCO KAKELLIM PREMIUM brukes til 
flislegging av: 
  
- keramiske fliser  
- granitt keramikk  
- klinker  
- mosaikk  

 keramikkfliser 
- glass mosaikk  
- naturstein ufølsom for misfarging 

Underlag: Anbefales uten primer på følgende 
underlag: - Betong - sementstøping - Gipsplater - 
Våtrompaneler - Murverk På tette ikkesugende 
underlag må det legges fliser som har et 
vannoppsug. 

Underlaget må være fast og tørt. Plater må være 
godt festet til underlaget. Underlaget må være 
godt rengjort og fri for olje, fett, sementhud og 
lignende. Løse lag fjernes mekanisk. Gamle fliser 
kan flislegges over i tørre rom. Kontroller vedheft 

ujevne overflater fylles med egnet Casco sparkel. 
Underlag i våte områder bør beskyttet med 
Casco membran systemer. 

 
BRUKSANVISNING  

Bruk med egnet tannbrett, avhengig av størrelse 
på flisene og jevnheten på underlaget. Legg 
flisene i limet før den danner et skinn lag på 
toppen. For legging av keramiske fliser på gulv 
og fliser som ikke er absorberende på Casco 
membran sjikt, velg egnet sementbasert flislim 
fra Casco. 
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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. 

 

 

 

SIKA NORGE AS  

Postadresse: Postboks 71 

  2026 SKJETTEN  

Tlf.:  +47 67 06 10 90 

  Web: www.casco.no 

 

Certified according 

to: 

 

 

VIKTIG  

Underlag eller flisene må være absorberende. 
Tørketiden påvirkes av underlaget og flisene. 
Rengjør verktøy med vann umiddelbart etter 
bruk. 
  
  
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
  
For ytterligere informasjon, se 
sikkerhetsdatablad.  

 
  

 
 


