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Erstatter: 2010-08-04 Dato: 2012-07-17 

Casco Kraft Universallim 
2918 

 

 

 

 Kontaktlim med kraftig hugg 

 Høy holdfasthet 

 Hurtigtørkende 

 Transparent 

 places with high humidity. 

 

 

Kraft Universal lim limer materialer som tre, 
glass, lær, porselen, keramikk, metall, kork, 
papir og plast (Ikke PE, PP og teflon) Kan også 
lime myke materialer til harde underlag. 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype: Polyuretan elastomer i 

løsemidler 
Emballasje:  40 ml  
Farge: Transparent 
Tørrstoff:  20 % 
Konsistens:  Flytende 
Densitet:  850 kg/m3 
Monteringstid: Ved kontaktliming, maks 20 

min. ved enkeltliming 
umiddelbart 

Påføringstemp.: Minst +10 oC  
Bestandighet: Meget god bestandighet mot 

PVC myknere og vann. 
Kortvarig mot bensin og olje 

Kjemikaliebestandighet: Tåler løsemidler og vanlige 
husholdningskjemikalier 

Temp bestandighet: -30 oC - +70 oC 
Oppbevaring:  Minst 12 mndr. i  
  uåpnet emballasje ved 
  + 5- + 30oC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUKSANVISNING 
 
Forbehandling 
Flatene skal være rene, tørre og frie for fett 
 
Påføring og montering 
Ved to ikke porøse underlag skal limet påføres begge flater og 
tørke ca 5 min til limflatene er tørre. Press flatene sammen i 
noen sekunder med mest mulig presstrykk. 
 
 
 
Er en av flatene porøse kan limet påføres en av flatene og 
presse materialene sammen mens limet er vått. La limet 
herde i 24 timer før det utsettes for påkjenninger. 
Overflatebehandling kan gjøres bår limet er herdet 
 
Begrensinger 
Hefter ikke på Polytehylen, Polypropylen eller teflon.  
 
Rengjøring 
God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. 
Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder. 
Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt et 
hudrensemiddel. Verktøy rengjøres med Kontaklimfortynner 
3835. herdet lim fjernes mekanisk. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 

 

 

 

 

Sertifisert iht.: 

 

 

 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 565,  
1411 KOLBOTN 
Tlf.:  +47 66 81 94 00  
Fax    +47 66 81 94 51  
Web: www.casco.no 

 

HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Meget brannfarlig 
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Helseskadelig, Lokal irriterende Unngå 
innånding. Sørg for god ventilasjon. Unngå 
hud- og øyekontakt. Unngå åpen ild og røyking 

 
Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 


