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Ersätter: ny Datum: 2016 Oktober 

Kakellim Premium 
 

 

 

• D2 TE enligt EN 12004 

• Kakel 

• Granitkeramik 

• Glasmosaik 

• Primerfri på de flesta underlag 

• Mycket lång öppentid 

• Låg åtgång 

• Flexibel 

        

 

 

 

Färdigblandad fästmassa för kakel, 
klinker, granitkeramik och glasmosaik. 
Endast för montering på väggar 
inomhus. 
 

   
TEKNISK DATA  
 
Bas: styrenakryl dispersion  

Densitet: ~ 1,5 kg/l 

Färg: Vit 

Öppentid (EN 1346): ca. 40 minuter  
Fogbar: efter 24 timmar  

Arbetstemperatur: inte under +5°C 
Temperaturbeständighet: härdad +5°C till +75°C 

Åtgång:  

4 mm fixkam 1,1 l/m² 
6 mm fixkam 1,7 l/m² 
8 mm fixkam 2,1 l/m² 
10 mm fixkam 2,6 l/m² 
Förpackning: 1 l, 3 l, 10 l 

Lagring: 12 månader. Förvaras svalt, torrt och 
frostfritt. 
 

 

 
 
 
ANVÄNDNING 
CASCO KAKELLIM PREMIUM används för montering av: 
 
- keramiska plattor 
- granitkeramik 
- klinker 
- mosaik 
- lergodsplattor  

- glasmosaik 
- natursten okänslig mot missfärgning  
 
UNDERLAG 
Rekommenderas utan primer på följande underlag: 
- betong  
- cementputs 
- gipsskivor 
- våtrumsskivor 
- murverk 
- keramiska beläggningar (endast absorberande 
keramik ska monteras) 
- Casco tätskikt (endast absorberande keramik ska 
monteras) 
 
 
KRAV PÅ UNDERLAG 
Underlaget ska vara fast och torrt. Skivmaterial ska 
vara väl förankrat mot underlaget.  
Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, 
cementhud och liknande. Lösa skikt avlägsnas 
mekaniskt. Gammal keramisk beläggning kan sitta kvar 
i torra utrymmen. Kontrollera vidhäftningen och 
rengör/slipa plattorna.   
Gipsputs ska ha RF ≤ 75 % cementbaserade underlag 
ska ha RF ≤ 85 %, ojämna underlag spacklas med 
lämpligt Casco spackel. Underlag i våtutrymmen 
skyddas med Casco tätskiktssystem. 
 
BRUKSANVISNING 
Applicera med lämplig tandad spackel beroende på 
storlek och utformning på platta. Montera plattorna i 
den nyapplicerade fästmassan innan skinnbildning. 
För montering av keramiska plattor på golv samt 
plattor som inte är absorberande på Casco tätskikt välj 
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lämplig cementbaserad fästmassa i Casco sortimentet. 
 
 
VIKTIGT 
Underlag eller platta måste vara absorberande. 
Torktiden påverkas av underlag och platta. Rengör 
verktyg med vatten omedelbart efter användning.  
 
 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
 
För ytterligare information se säkerhetsdatablad och 
miljödeklaration. 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
We guarantee that our products leave the factory in perfect condition. While 
our recommendations for use are based on tests and practical experience, 
they can only provide general guidance without any assurance as to product 
characteristics, since we have no influence over the conditions on site, the 
execution of the work or the method of processing. This product data sheet 
supersedes all previous editions. 

 

 

Sika Sverige AB 
163 08 Spånga, Sverige 
Tel: +46 8 621 89 00  
Web: www.casco.com 
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