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PRODUKTDATABLAD

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort
Elastisk parketlim med trinlydsdæmpende effekt

PRODUKTBESKRIVELSE
Specialudviklet elastisk gulvlim til behandlet og ube-
handlet træ. Limen kan anvendes til fuldlimning af be-
handlet og ubehandlet mosaik-, lamel- og stavparket. 
Limen har en trinlydsdæmpende effekt på 9 dB (iht. 
EN ISO 10140:2010).

ANVENDELSE
Limning af:

ubehandlet og behandlet træ▪
mosaik gulve/parket▪
lamelparket▪
stavparket▪

 
Undergulvstyper:

afrettet beton▪
afrettet cement▪
afrettet Magnesit▪
parket▪
krydsfinér▪
spånplade (V100)▪
OSB▪

EGENSKABER
Trinlydsdæmpende effekt på 9 dB▪
Elastisk limning▪
Kan anvendes ved gulvvarme▪
Let at påføre, kan påføres med Casco Parkett X Press 
limmaskine

▪

Indeholder ikke vand▪
Alkalisk stabil▪
Lav afdampning▪

MILJØINFORMATION
VOC emission GEV-Emicode EC1PLUS▪
VOC emission RTS M1▪
EPD▪
DGNB – Nye bygninger og omfattende renoverin-
ger, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overhol-
der krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriema-
trix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

▪

Produktet er registreret i databasen for byggepro-
dukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri - in-
denfor.

▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base SMP baseret flydende lim

Emballage 10 l spand
2 x 4,2 l poser

Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato.

Opbevaringsforhold Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage, un-
der tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Se altid infor-
mation på emballagen.

Farve Beige

Densitet 1,65 kg/l
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Konsistens Tixotropisk 
 

ANVENDELSE

Forbrug 1 liter / 1-2 m² se nedenstående tabel.
Gulvtype Tandspartel Forbrug
Lamelparket 6118 2 m²/ l
Mosaik- / stav-
parket

6118 2 m²/ l

Ovenstående udlagt på 
65-85%
fugtigt beton

6119 1 m²/ l

Ved lange og/eller brede brædder/planker, venligst kontakt Sika 
Teknisk Service.

Produkt temperatur Inden limning skal produktets temperatur ikke være under +18°C.

Arbejdstemperatur +18 °C til +23°C og 30 - 60% RF. Forholdene skal opretholdes under påfø-
ring og indtil limen er fuldstændig hærdet eller i mindst 96 t (4 dage) for 
optimalt resultat. Ved gulvvarme må gulvet aldrig være mere end max. +27 
° C.

Fugtindhold i underlaget Fugtinghold i betonen må ikke overstige 65% RF, dog kan man i specielle 
situationer komme op på 85% RF, men så skal Sika Teknisk Sevice kontak-
tes. Hvis spånplade anvendes bør fugtinholdet være 8-12 %.

Hærdetid Gangbar Ca. 8 timer
Slibbar Ca. 12 timer
Fuldt udhærdet 48-72 timer

Hærdetider afhænger af miljø- og undergulvsforhold, limens lagtykkelse og 
trægulvstype. Ovennævnte hærdetider blev fastlagt ved +23°C / 50% RF.

Anvendelsestid Op til 40 minutter.

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad 
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION
FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Inden installering skal undergulvet være rent, jævnt 
og støvfrit og have en passende styrke, aftræksstyr-
ke, være dimensionsstabilt og  permanent tørt.

▪

Fugtindholdet i betonen må ikke overstige 85% RF og 
spånpladens fugtindhold skal være 8-12%. Hvis fugt i 
betonen er højere end 65% RF, men højst 85% RF, 
bedes du kontakte Sika Tekniske Service.

▪

Ujævnheder må ikke overstige +/- 2 mm over 2 m.▪
Bemærk, at lamelparket har højere krav til jævnhed. ▪

Hvis undergulvet er beton, skal det slibes og støvsu-
ges forsigtigt. Hvis undergulvet er en gipsbaseret 
gulvspartelmasse, må du ikke slibe, idet støv kan re-
ducere vedhæftningen. Hvis du bruger en gulvspar-
telmasse, skal det være en kvalitet med en 
aftrækstyrke på mindst 1,5 MPa.
Vinduer og døre skal installeres i det rum, hvor par-
ketten skal lægges, for at sikre de nødvendige for-
hold, se ovenfor. Disse betingelser skal opretholdes i 
mindst en uge før installation af parketten.

▪

Al anden rumindretning såsom malerarbejde og ta-
petophængning, skal være færdig før installationen.

▪

Luftfugtigheden skal måles ved hjælp af et hygrome-
ter. Det er vigtigt, at rummets blivende temperatur 
og luftfugtighed opnås, inden parketten installeres.

▪

 
Hvis der er usikkerhed omkring brugen af produktet, 
venligst kontakt Sika Teknisk Service.
 
Bemærk
De gældende anbefalinger, retningslinjer og sikker-
hedsdatablade skal følges, sammen med de arkitekto-
niske og tekniske forskrifter. Man skal også sørge for 
at følge anbefalingerne fra gulvleverandøren med hen-
syn til temperatur og relativ luftfugtighed.
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ANVENDELSE

På porøse undergulve
Brug ikke nogen form for primer, før limen påføres. 
Fordel limen med tandspartel (6118, 6119) eller Ca-
sco Parkett X Press limmaskine. Det er ikke nødven-
digt at bruge mere lim end anvist, for at få en god 
vedhæftning indenfor den angivne åbentid. Spred ik-
ke mere lim, end der kan bruges på max. 40 minut-
ter.

▪

Tryk parketten hårdt ned i limen, og kontrollér at he-
le området har fuld kontakt med lim. Når der lægges 
trægulve uden fer- og not-samlinger, f.eks. mosaik- 
eller fingerparketgulve, skal det undgås, at limen 
presses ud i samlingerne mellem træstykkerne.

▪

 
På ikke-porøse undergulve

Venligst kontakt Sika Teknisk Service▪

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Når der arbejdes med lim, skal en vis grad af renlighed 
overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og syste-
matisk for at undgå unødvendigt spild.
Ved hudkontakt anvendes Sika® Cleaning Wipes-100.
Rengør værktøj og påføringsudstyr umiddelbart efter 
anvendelsen, med Sika® Remover-208 eller Sika® Clea-
ning Wipes-100 renseservietter.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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