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PRODUKTBLAD

CascoPlomb
LIM FÖR FÖRSEGLING AV KANTEN MELLAN MATTANS UPPVIK OCH VÄGG.

PRODUKTBESKRIVNING
Lim för försegling av kanten mellan mattans uppvik 
och vägg. Speciellt foglim som rekommnederas vid 
höga hygienska krav som på sjukhus, vårdcentraler. 
Speciellt lämpligt vid uppvik med plastmattor utan 
PVC.

ANVÄNDNING
Lim för försegling av kanten mellan mattans uppvik 
och vägg.

▪

Rekommnederas vid höga hygienska krav som på 
sjukhus

▪

Speciellt lämpligt vid uppvik för plastmattor utan 
PVC.

▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Fogförsegling▪
Vid höga hygienska krav ▪
Vattenburet system▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Copolymer dispersion

Förpackning 300 ml flaska

Färg Vit och transparent efter torkning

Hållbarhet 12 månader i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden Ska ej utsättas för temperaturer under +5 °C eller över +30 °C. Öppnad för-
packning bör förslutas efter användning.

Densitet Ca. 1040 kg/m3

Torrhalt (volym) Ca. 40 %

Viskositet Ca. 100 000 mPa.s, Brookfield LVT, sp 6, 20 rpm, 20 °C.
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APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning 0,3 liter till ca 50 meter fogning.

Omgivande lufttemperatur +18 °C - +25 °C

Relativ luftfuktighet 20–70 % RF

Härdningstid Inom 24 timmar blir fogen transparent

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Skär av toppen på pipen i lämplig storlek efter den 
fogbredd som önskas. Applicera en fogsträng. Inom 24 
timmar blir fogen transparent.

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Före applicering av CascoPlomb se till att fogytan är 
ren och dammfri.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen medan CascoPlomb är våt. Torkad 
produkt rengörs mekaniskt och med Casco Brutal Wi-
pes.

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.
In case of skin contact, wash with soap and water. In 
case of eye contact, rinse thoroughly with water.
For further information, see Safety Data Sheet.

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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