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PRODUKTBLAD

Casco® RubberFix
REPARATIONSMASSA FÖR LAGNING, SKYDD OCH VATTENTÄTNING.

PRODUKTBESKRIVNING
Idealiskt för limning, fyllning och tätning av gummi, lä-
der, textil, neopren, olika syntetiska material så som 
Hypalon®, trä, metall eller keramik. 
I förpackningen medföljer reparationssats.

ANVÄNDNING
Lämplig för att reparera skor, sulor och klackar, stöv-
lar, handskar, tofflor, uppblåsbara föremål till exempel 
båtar, luftmadrasser av gummi eller mjuk PVC, regn-
kläder, resväskor, våtdräkter, dykning redskap, tält, 
hästsadlar, dekorativa material, strålkastare och för-
stärka sömmar och för att fylla fogar och sprickor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Lösningsmedelsfri vattenbeständig reparationsmassa 
med hög flexibilitet Temperaturbeständig mellan - 40 
°C till +120 °C

▪

Ger en genomskinlig limfog▪
Bra vidhäftning till många material▪
Hög torrhalt▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas MS-Polymer

Förpackning 50 ml tub

Färg Transparent

Hållbarhet Minst 24 månader efter tillverkningsdatum. Begränsad hållbarhet efter 
öppnandet.

Lagringsförhållanden Förvara på en torr, sval plats.

Densitet 1104 kg/m³

Torrhalt (volym) 100 %

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Inga

Konsistens Viskositet ca. 125 mPa.s.

Servicetemperatur från -40 °C till +120 °C

Resistance to moisture Mycket bra

Motstånd mot åldring Mycket bra

APPLICERINGSINFORMATION
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Produkttemperatur Använd inte vid temperaturer under +5 °C eller vid extremt låg relativ luft-
fuktighet.

Härdningstid ca. 48 timmar.
Härdningstiden kan variera beroende på bland annat yta, använd produkt-
kvantitet, fuktighetsnivå och omgivande temperatur.

Skinntid ca. 10-30 minuter

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Alla ytor ska vara helt rena och fria från fett. Rugga all-
tid med medföljande sandpapper. Material som ska 
repareras bör vara torr rakt igenom.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Lagning kan ske både från in- och utsida. Om t ex en 
gummistövel lagas utifrån, kan sprickan hållas ihop 
med tejp på insidan. När lagningsytan rengjorts och 
tvättats med aceton, fördela RubberFix över sprickan 
och ca 1 cm runtom. Baka in medföljande nät i min 1 
mm RubberFix. Lägg sedan stöveln så att lagningen 
kommer horisontellt för att inte limmet ska rinna av. 
Låt ligga i varm, fuktig luft i t.ex. badrum och härda 16 
– 24 timmar. 
 
UNDERHÅLL 
 
För att förhindra att limmet stelnar i tubens spets ef-
ter användning, klämmer du fram massa till tubmyn-
ningen. Rengör spets och gängor med aceton innan 
hatten skruvas på. Förvara tuben i kylskåpet men låt 
den återfå rumstemperatur innan användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Ta bort färska fläckar omedelbart med aceton. Torkad 
limrester kan endast avlägsnas mekaniskt.

BEGRÄNSNINGAR
Ej lämplig för polypropen (PP), Polyeten (PE) PMMA, 
PC, Teflon och bituminösa ytor.
Långvarig UV-exponering kan orsaka missfärgning och 
påverka UV-stabilitet.

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.

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.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska 
användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabla-
det (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, 
toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad informa-
tion

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
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