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PRODUKTBLAD

Casco® Textillim
För limning av grövre textilier, t ex jeans och tältduk, samt skinn, vävplast med fler

PRODUKTBESKRIVNING
För limning av grövre textilier, t ex jeans och tältduk, 
samt skinn, vävplast med fler.

ANVÄNDNING
Kan användas på bomull, ull, linne, polyester, akryl/ull, 
polyester/bomull, läder etc.

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Fäster direkt▪
Vattentålig tvätt upp till +60 °C (ej kemtvätt)▪
Kan användas som våtlimmande lim och även som 
kontaktlim

▪

Bra vattenbeständighet▪
Mycket bra långsiktig prestanda▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen.
Här hittar du även information om EC1, M1, länk till 
byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.
MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.si-
kamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Naturgummilatex

Förpackning 40 ml tub

Hållbarhet 24 månader i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30 °C

Färg Vit-gul. Mörknar med åldern.

Densitet ~ 950 kg/m³

Torrhalt (volym) ~ 57 %

Konsistens Viskös

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Ingen

TEKNISK INFORMATION

Servicetemperatur -20 °C - +70 °C

Kemisk resistens Tål vattentvätt upp till +60 °C. Ej kemtvätt.
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APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur +15 °C - +25 °C.

Öppentid Vid lappning: Vänta tills limmet inte klibbar, ca 30 minuter
Vid limning av collage: Pressa samman genast eller inom 5 minuter

Härdningstid Normalt 10–20 minuter beroende på temperatur, underlag och limmängd

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.

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
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Ytorna som ska limmas ska vara rena, torra, fasta, fritt 
från oljor, lösa partiklar och dammfria.
 
BRUKSANVISNING 
 
Vid lappning:
1. Rengör och torka ytorna. De får inte vara impregne-
rade.
2. Stryk tunt med lim på båda ytorna.
3. Vänta tills limmet inte klibbar, ca 30 minuter.
4. Pressa samman med största möjliga tryck. Fäster di-
rekt. Fixera rätt från början. 
 
Vid limning av collage:
1. Stryk tunt med lim på ena ytan.
2. Pressa samman genast eller inom 5 minuter.
3. Torktid ca 30 minuter. 
 
Obs! Skölj omedelbart bort vått limspill med vatten. 
Torkat lim är mycket svårt att få bort. 
 
Används helst inte på tunna textilier eftersom limmet 
kan tränga in och orsaka fläckar.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vid arbete med lim måste renlighet iakttas. Arbeta 
därför alltid noggrant och systematiskt för att undvika 
onödigt spill.
På huden torkas ohärdat lim av med en trasa och tvät-
tas sedan med tvål och vatten.
Torkat lim måste avlägsnas mekaniskt.
Rengör verktyg och torkade limfläckar med aceton, 
Casco® Limtvätt eller Thinner.

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
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