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XtremFix  
   

• Utroligt stort vådsug 

• Hæfter umiddebart op til 1000 kg/m² vandret og op til 200 
kg/m² lodret. 

• Stærk, elastisk, fyldende og slidstærk limfuge 

• Inde- og udendørs og under vand 

• Rigtig god kemikalie- og vandmodstandsdygtighed 

• Indeholder ikke isocyanat, phtalater, opløsningsmidler og 
silikone 

 

 

Ekstrem stærk, fugthærdende,               
1-komponent monteringslim. Hæfter på 
stort set til alle byggematerialer og er 
perfekt til limning af tunge materialer 
som tagplader, stenplader og andre 
pladematerialer. Bruges også til opgaver 
hvor limfladen er relativ lille, fx montering 
af kroge og beslag. 

   
TEKNISKE DATA 
Produkttype: Monteringslim 
Basis: SMP-Polymer 
System: Fugthærdende 
Farve: Hvid NCS S0502-Y 
Konsistens: Tixotrop pasta 
Hårdhed: 55 Shore A 
Vægtfylde: Ca. 1.570 kg/m³ 
Anvendelsestemperatur: +5 °C til +40 °C  
Åbentid: Ca. 10 min. ved +20 °C 
Hærdetid: Ca. 3 mm/døgn ved +20 °C og 50 % RF 
Temperaturbestandighed: -40 °C til +100 °C 
Værktøj: Fugepistol fx ProGun160 
 
 
RENGØRING 
God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og 
øjenkontakt. Lim på huden fjernes med vand og sæbe 
eller håndrensemiddel. Værktøj rengøres med en tør 
klud evt. vædet med terpentin eller Casco Limfjerner. 
Hærdet lim fjernes mekanisk.   
 
VEDHÆFTNING 
God vedhæftning på sten, beton, spejle, glas, 
gipsplader, polykarbonat, PU, polyester, keramik, 
kobber, bly, zink, aluminium, mes sing, galvaniserede 
malede metaller, træ etc. Hæfter ikke til PP, PE teflon 
og andre fede plastmaterialer. 
 
FORBEHANDLING 
Hæftefladerne skal være faste, tørre og fri for fedt, olie, 
støv og andre skillemidler. Fugtige overflader skal 
slibes. 
 
FORBRUG 
Ca. 10 lbm med en diameter på 5 mm, men det 
afhænger af underlagets rethed. 
 

PÅFØRING 
XtremFix patronen afskæres i toppen og 
specielspidsen påskrues og den klargjorte patron 
isættes ProGun P160. Hold den V-formede spids 
vinkelret mod underlaget med åbningen fremad, 
derved opnås den korrekte limmængde. Påfør limen i 
strenge med ca. 5 cm mellemrum eller i punkter og 
montér emnet inden for 10 minutter. 
 
EMBALLAGE 
40 ml tube  
300 ml patron 
 
HOLDBARHED OG OPBEVARING 
12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. 
Ikke under 5 °C. Frostfrit.  
 
BORTSKAFFELSE  
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med 
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende 
regler og love. 
 
SIKKERHED & MILJØ 
Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr 
som fx handsker, briller m.m.  
 
Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for 
produktet på www.casco.dk.  
 

BEMÆRK  
Følg de relevante produktdatablade ved brug af 
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at 
producenten kontaktes for yderligere information.  
 
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, 
retningslinjer og datablade.  
 
Se venligst det landespecifikke datablad.  
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Denne produktinformation erstatter alle tidligere 
udgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. 

Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at 

finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger 

uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for  de opnåede 

resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en 

problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig 

kontrol. 

Certificeret iflg.: 
 

 
 

 

 

Sika Danmark A/S 
Hirsemarken 5 
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
casco@dk.sika.com 
www.sika.dk 
www.casco.dk 
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