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PRODUKTBLAD

Casco® Kontaktlim Förtunning
Till förtunning av kontaktlim och rengöring.

PRODUKTBESKRIVNING
Kontaktlimsförtunning är anpassad för rengöring av 
verktyg. Tar också bort en del fläckar (innan limmet 
torkat). Kan även användas som förtunning.

ANVÄNDNING
Avsedd för

spädning av kontaktlim,▪
för rengöring av verktyg,▪
borttagning av limfläckar mm.▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Transparent▪
Ej köldkänslig▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Blandning av lösningsmedel.

Förpackning 1 L

Hållbarhet 36 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpack-
ning. 

Lagringsförhållanden Ej köldkänslig. Lagras svalt och tort (i oöppnad förpackning). Ej över +25 °C.

Färg Transparent

Densitet 758 kg/m3

Flampunkt Brandklass 1

Viskositet > 7 mm2/s (40 °C)

Konsistens Tunnflytande vätska
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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.
 

BEGRÄNSNINGAR
Mycket brandfarligt, undvik öppna lågor och gnistor. 
Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring, an-
vänd alltid lämpliga handskar och skyddsglasögon. För-
varas utom räckhåll för barn. Förvara väl borta från 
antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för 
god ventilation är. Får inte spolas ned i avlopp. Vidta 
åtgärder för att skydda mot statisk elektricitet. Inne-
håller toluen och heptaner.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Spädning av lim
Vid spädning av Kontaktlim S9 Super 3831 för sprut-
ning, använd 10 – 14 % av Kontaktlim Förtunning 
3835.
 
Rengöring
Använd ej utspädd product.
 

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

CascoKontaktlimFrtunning-sv-SECASCO-(01-2023)-1-1.pdf

Produktblad
Casco® Kontaktlim Förtunning
Januari 2023, Version 01.01
020516020000000050

2 / 2


