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PRODUKTBLAD

CascoLin Extra
SNABBINDANDE GOLVLIM FÖR LINOLEUM.

PRODUKTBESKRIVNING
Snabbindande golvlim speciellt utvecklad för linoleum. 
Lämplig även för nålfilt, PVCmattor med filtbaksida.    
Linoleum med eller utan akustikbaksida och linoleum 
med polyuretan ytbeläggning.

ANVÄNDNING
Linoleum▪
Linoleum PU ytbeläggning▪
Nålfilt▪
PVC med filt eller akustikbaksida▪
Linoleum med akustikbaksida▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Snabbindning▪
Bra klibb som ger snabb vidhäftning▪
Minskar svällning av golvmaterialet▪
Innehåller inte APEO▪
Lämplig för absorberande underlag▪
Lämplig vid golvvärme▪
Lämplig för kontorshjul▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Copolymer av akryl dispersion

Förpackning 10 liter hink

Färg Ljus gul

Hållbarhet Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10 °C - +30 °C

Lagringsförhållanden Ska inte utsättas för temperaturer under +5 °C eller över +30 °C.

Densitet Ca. 1400 kg/m3

Konsistens Tixotropisk

Torrhalt (volym) Ca. 80 %

Viskositet Ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning 1 liter / 3-3,5 m2

Omgivande lufttemperatur Arbetsklimat: +18 °C till +23 °C och 20–70 % RH. Klimatet ska vara stabilt i 
minst 96 timmar (4 dagar) för bästa resultat. Luftfuktighet 25 % - 70 % RF. 
Temperatur och luftfuktighet gäller lim, underlag och ytmaterial.

Monteringstid Absorberande underlag , ca. 0–20 min.
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Åtgångstabell Absorberande underlag
Material Åtgång
Linoleum 3-3,5 m2/l
Textil 3-3,5 m2/l

Casco Tandad limspade 6121, 6118.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
OBS! För bästa resultat skall alltid linoleum installeras i 
vått lim på ett absorberande underlag. 
 
PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG 
 
1. Sprid ut CascoLin Extra med en tandad spackel 
(6121, 6118). Använd inte mer lim än nödvändigt för 
att få en bra övervätning under angiven monterings-
tid. 
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort 
luftningstid och gnid noga för att trycka ut all luft så 
att lim och beläggning får god kontakt. Använd golv-
vält för bästa resultat. 
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt 
med limmet. 
 
PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG 
 
Skapa ett absorberande underlag genom att lägga på 
Casco Floor Expert avjämningsmassa i ett 2-5 mm 
tjockt lager. Monteringen görs sedan medan limmet är 
vått för säkraste resultat. Följ monteringsanvisningar-
na för absorberande underlag. 
Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller 
temperatur och RF.
  

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och 
dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i 
relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifika-
tioner ska följas. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF. 
Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 
8–12 %. Vid limning på nyproducerad betong rekom-
menderar vi avjämning på minst 10 mm.

RENGÖRING AV VERKTYG

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var 
därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt 
spill undviks.

 
Använd skyddhandskar och skyddglasögon. Skölj ome-
delbart om limmet har hamnat i ögonen. Kontakta lä-
kare. Tvätta med tvål och vatten om limmet kommit i 
kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten in-
nan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco 
Limtvätt eller Casco Brutal wipes. 
 
För ytterliggare information se Säkerhetsdatablad.

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 använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

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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