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PRODUKTDATABLAD

Casco® Kontaktlim S9 Super
Løsemiddelbasert kontaktlim for materialer som PVC, plastlaminat, gummi, tre, lær og metall

PRODUKTBESKRIVELSE
Løsemiddelbasert kontaktlim for liming av materialer 
som PVC, plastlaminat, gummi, tre, lær og metall.
Spesielt nyttig om det ikke er mulig å legge press på 
flatene som limes.

BRUKSOMRÅDER
Til liming av:

PVC (hardplast etc.)▪
Plastlaminat▪
Gummi (hard)▪
Tre▪
Lær▪
Metall▪

MERK! Ikke egnet til å lime myk PVC eller myk gummi. 
Skal ikke benyttes på polyetylen, polypropylen, bitu-
men eller isopor.

PRODUKTEGENSKAPER
Hurtigtørkende▪
Press ikke nødvendig▪
Svært motstandsdyktig mot olje, alkali og vann▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Polykloropren

Forpakning 300 ml og 1 L

Farge Gulbrun

Holdbarhet Minst 12 måneder i uåpnet emballasje

Lagringsforhold Lagres kjølig og frostfritt. Vær nøye med å sette på lokket ordentlig etter 
bruk.

Tetthet Ca 850 kg/m3

Flyktige organiske forbindelser (VOC) 
innhold

Alifatiske og aromatiske hydrokarboner og aceton (heptan 30–60%, aceton 
10–30%)

TEKNISK INFORMASJON

Kjemisk bestandighet Svært motstandsdyktig mot olje, bensin, alkali og vann

Termisk resistens -30°C - +75°C (når limfugen er tørket)
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PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk 3–5 m2/liter (tilsvarer 250–300 g/m2) avhengig av materialer som limes

Lufttemperatur +15°C - +25°C

Overflatetemperatur +15°C - +25°C

Åpen tid Mellom 15 og 40 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring 
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne 
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet 
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre 
sikkerhetsrelaterte data .

BEGRENSNINGER
Produktet er svært brannfarlig. Farlig ved innånding, 
hudkontakt og svelging. Forsikre deg om at
ventilasjonen er god og at avtrekket er tilfredsstillende 
- også i nærliggende rom.

PÅFØRINGSVEILEDNING
Forbehandling
Flatene skal være rene, tørre, hele og frie for fett, olje 
og støv, Om nødvendig kan flatene slipes eller avfettes 
med et løsemiddel.
Forbruk
Limforbruk:  3–5 m2/l når limet påføres på begge
flater, avhengig av hvor sugende underlaget er. Svært 
sugende underlag primes med en blanding av 1 del 
Casco® Kontaktlim S9 Super og 4 deler Kontaktlim for-
tynner. Bland limet og legg et tynt lag med bland-
ingen. Flatene påført lim skal se blanke ut etter
tørking, Om flatene ser matte ut, er det påført for lite 
lim. Da må det påføres mer. Myke plaster, tekstiler og 
lignende porøse materiaker kan limes ved påføring av 
lim på en av flatene. Deretter presses flatene umiddel-
bart sammen.
Ventetid
Når limet er fingertørt (løsemiddelet skal være for-
dampet) legges flatene sammen med størst mulig 
presstrykk. Tørketiden er avhengig av mengden lim 
benyttet, temperatur og materialene som limes
sammen: vanligvis 15–40 minutter. Tette materialer

kan føre til lenger ventetid, da det tar lenger tid for 
løsemiddelet fordamper.              
                                                                                                                                                                                                                                              
Gangbar
Etter ca. 48 timer
Merk! Løsemiddelbasert kontaktlim kan føre til farge-
endring når det benyttes på lyse plaster. For denne
typen materialer eller polystyrenskum bruk Casco 
Contact i stedet (vannbasert).

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Påføres med en glatt sparkel eller pensel i et jevn sjikt 
på begge flater.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med Casco Kontaktlim fortynner.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.noSika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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