
PRODUKTDATABLAD
CascoProff
UNIVERSALT GULVLIM FOR MANGE TYPER BELEGG

PRODUKTBESKRIVELSE
Gulvlim egnet for liming av de fleste typer vinylbelegg
med eller uten bakside i annet materiale, samt    
enkelte typer linoleumsbelegg og tepper.                   
Polyolefinbelegg med behandlet bakside.

BRUKSOMRÅDER
PVC belegg▪
Visse typer linoleum▪
Tepper▪

PRODUKTEGENSKAPER
Hurtigherdende gulvlim▪
God vedheft▪
Egnet for gulvvarme▪
Inneholder ikke alkylfenoletoksilater (APEO) eller
flyktige løsemidler

▪

Trinsestolfast▪

MILJØ INFORMASJON
EMICODE EC1PLUS▪
Emisjonsklasse: M1 (Godkjent av RTS Finland)▪

PRODUKTINFORMASJON
Kjemisk base Kopolymer akryldispersjon

Forpakning 10 liter

Farge Beige

Holdbarhet 12 måneder hvis lagret i minimum +10º C i lukket forpakning

Lagringsforhold Må ikke utsettes for temperaturer under 0º C eller over 30º C.

Tetthet Ca. 1340 kg/m3

Konsistens Tiksotrop

Tørrstoffinnhold ved vekt Ca. 73 %

Viskositet Ca. 60 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25º C
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PÅFØRINGSINFORMASJON
Forbruk 1 liter / 3-6 m2.

Lufttemperatur +18°C til +23°C og 20–70% RF. Klimaet må opprettholdes i minst 96 t (4d)
for optimalt resultat

Påføringstid Monteringstid, Ca. 0–30 minutter : heftliming, 30-60 minutes, kan varme-
aktiveres opptil 90 minutter

Utbytte ABSORBERENDE UNDERLAG
Homogen PVC: 4-5 m2/l▪
Cusion vinyl: 4-5 m2/l▪
Polyolefine: 4-5 m2/l▪
Tepper: 3-3,5 m2/l▪
Linoleum: 3-3,5 m2/l▪

IKKE ABSORBERENDE UNDERLAG
Homogen PVC: 5-6 m2/l▪
Cusion vinyl:5-6 m2/l▪
Polyolefine: 5-6 m2/l▪
Tepper: 3-3,5 m2/l▪
Linoleum: 3-3,5 m2/l▪

PÅFØRINGSVEILEDNING
KRAV TIL UNDERGULVET
  
Før montering av materialet må det forsikres at under-
laget er rent, plant og støvfritt. Det må ha tilstrekkelig
styrke, bæreevne, dimensjonsstabilitet og er perma-
nent tørt.
Maks. fuktighet i betong : 85% RF, fuktighet i spon-
plater : 8-12%
                             
ANBEFALT ARBEIDSMETODE
  
Ved bruk av materialer med bakside som har vært
slipt, er det viktig å huske at materialet alltid må   
monteres mens limet er vått. Påføringstiden for den-
ne typen materiale må ikke overstige 30 minutter.
Til montering av linoleum anbefaler vi CascoLin eller
CascoLin Extra. Linoleum på absorberende underlag.
Skal alltid monteres i vått lim.
  
PÅ SUGENDE UNDERLAG
  
1. Påfør limet med en limspreder. Bruk ikke mer lim
    enn nødvendig for å gi god oversmitting.
2. Monter materialet umiddelbart eller etter en svært
    kort åpentid. Press ut all luft og forsikre at det er
    god kontakt mellom limet og   materialet. For best
    resultat, bruk gulvvalse.
3. Kontroller at hele materialet har full kontakt med
    limet.
PÅ IKKE SUGENDE UNDERLAG
  
For best resultat anbefales det å avrette gulvet med en
avrettingsmasse med lav krymp og god vedheft til
undergulvet. Bygg opp et lag på 2-3mm.
Følg monteringsinnstruksen "På sugende undergulv".
Ved tilfeller hvor dette ikke er mulig, bruk følgende
metode: På ikke sugende undergulv er det meget
viktig at så mye vann som mulig har fordampet før
installasjon av materialet. Dette for å unngå blærer.
La limet tørke inntil limet ikke oversmitter på fingrene.

(merk at dette ikke er passende for linoleum).
1.   Påfør limet med en tannsparkel (6108, 6118 eller
      6121) og velg 2A eller 2B nedenfor.
2A. Monter materialet i vått lim og forsikre at det er
      god oversmitting. Dra opp materialet og la limet
      tørke i ca. 5-15 minutter. Legg så ned materialet.
2B. Påfør limet og vent 15-25 minutter. Legg så ned
      materialet i semi-vått lim.
3.   Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at
      det er god kontakt mellom limet og materialet. For
      beste resultat, bruk en gulvvalse.

RENGJØRING AV VERKTØY

Vask verktøy med vann før limet har herdet. Bruk
Casco limvask eller rødsprit til å fjerne herdet lim.

PÅFØRING

Verktøy: Casco limspreder 6108,6118 or 6121
 

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.
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ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og an-
dre sikkerhetsrelaterte data .
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.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e)
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider:
www.sika.no

CascoProff-no-NOCASCO-(08-2019)-1-1.pdf

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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