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Gulvlim, egnet til liming av 
de fleste typer vinylbelegg, 
LVT- og tepper. 

Hurtigherdende gulvlim med svært godt    
hugg 
 

 god vedheft 
 

Lang monteringstid 
 

Egnet for gulvvarme 
 

Inneholder ikke APEO 
 

Trinsestolfast 
 
 
 

 

  

TEKNISK DATA  
 
Base: Copolymer akryldispersjon 
Farge: Hvit-Beige 
Løsemiddel: Vann 
Konsistens: Tiksotrop 
Egenvekt: Ca. 1300 kg/m3 
Tørrstoff innhold: Ca. 75 % 
Viskositet: Ca. 24 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 
25º C 
Antenningspunkt: ingen 
pH: Ca. 7,5 

 
Alle verdier er cirka verdier og kan variere avhengig av klima 
forskjeller.  
 

og 50% RH). 
 

 
 
Påføring 
Arbeidstemperatur: +18°C til +27°C og 20 70% RH. 
Klimaet må opprettholdes i minst 96 timer (4d) for 
optimalt resultat. 
Blanding: Rør om før bruk. 
Verktøy: Tannsparkel Casco limspreder 6108, 6118 
and 6121 
Forbruk: 1 liter / 3-6 m2. (se tabell) 
Påføringstid: Monterings tid, Ca. 0 20 minutter; 
heftliming, 20-80 minutter. Limet kan aktiveres med 
varme opptil 120 minutter.  
Bestandighet: God varmebestandighet også mot 
sollys. 
Lagringstid: 12 måneder i +10º C i uåpnet forpakning. 
Må ikke utsettes for temperaturer under 0º C og over 
30º C. 
 
 
 

Materiale Sugende 
underlag 

Ikke sugende underlag 
 

Homogen PVC 4-5 m2/l 5-6 m2/l 
Heterogen vinyl 4-5 m2/l 5-6 m2/l 
Tepper 3-4 m2/l 3-4 m2/l 
   

 

MILJØ ASPEKTER 
Håndtering og rengjøring 
Påse å alltid bruke hansker og vernebriller. Arbeid 
systematisk for å unngå unødig spill. 
 
Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Ved 
øyekontakt, skyll grundig med vann gjentatte gang. 
 
Rengjør verktøy med vann før limet tørker. Tørket lim 
vaskes Casco Limvask eller rødsprit 
 
For mer info se gjeldene sikkerhets datablad. 
 
 

Avhending 

Tøm spann fullstendig og kast dem i henhold til 
gjeldende forskrifter. 
 
Ved avhending av produkttester, avløpsvann og 
beholdere med tilhørende produktrester, følg lokale 
myndighetsregler. 
 

 



 
 

 
 

 

Informasjonen i dette dokumentet er basert på laboratorietester og 
praktisk erfaring, og kan anses som en veiledning i forbindelse med 
valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens 
arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, tar vi imidlertid ikke noe 
ansvar for resultatene. Vårt ansvar er begrenset til eventuell 
personskade eller skade på eiendom som beviselig skyldes feil og 
mangler i produkter som vi har produsert. 

Sertifisert ihht.          

 

Sika Norge AS 
Postadresse:  
Postboks 71 2026 
SKJETTEN Telefon: 
+47 67 06 79 00 Web: 
www.casco.no 
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Krav til underlaget 
Før du legger materialet, må du forsikre deg om at 
underlaget er rent, plant og støvfritt. Tilstrekkelig styrke, 
bæreevne, dimensjons og permanent tørt.  
 
Maks. fuktighet i betong: 85 % RF, fuktighet i sponplate: 
8  12 %. 
 
Anbefalt arbeidsmetode 
Ved bruk av materialer med bakside som har vært slipt 
er det viktig å huske at materiale alltid monteres mens 
limet er vått. Påføringstiden for denne typen materiale 
må ikke overstige 30 minutter. 
 
 
PÅ PORØSE UNDERGULV 1. Påfør limet med en 
tannsparkel (6108 eller 6118). Bruk ikke mer lim enn 
nødvendig for å sikre god oversmitting i den oppgitte 
åpentiden.  
2. Monter materialet umiddelbart eller etter en svært 
kort åpen tid. Press omhyggelig ut all luft og forsikre 
deg om at det er god kontakt mellom limet og 
materialet. For beste resultat, bruk en gulvvalse.  
3. Kontroller at hele materialet har full kontakt med 
limet. 
 
 
PÅ IKKE PORØSE UNDERLAG 
For best mulig resultat ved liming på ikke-porøse 
undergulv anbefaler vi å bruke en gulvavrettingsmasse 
med lav krymping og god klebeevne til undergulvet, til å 
bygge opp et lag på 2 3 mm. 
Følg monteringsinstruksene for porøse undergulv. 
 
 

 
 

Hvis det ikke er mulig å bruke avrettingsmasse. Bruk 
følgende metode. 
Felles for metodene er at det er viktig å gi mest mulig av 
vannet mulighet til å fordampe fra ikke-porøse 
undergulv for å unngå blærer. 
La limet tørke helt til limet ikke sitter igjem på fingre. 
(Dette går ikke med Linoleum). 
 
1. Påfør limet med en tannsparkel og velg 2A eller 2B 
under. 
2A. Monter materialet i vått lim og sørg for god 
oversmitting. Trekk materialet av og la limet tørke i 10
20 minutter. Monter så belegget. 
2B. Påfør lim og vent 20-30 minutter. Monter belegget i 
semi-tørket 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. Kontroller at hele materialet 
har god kontakt med lime 
 
 
Forpakning 
10 liter 
 
FDV 

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 

FORBEHOLD   

De gjeldende anbefalinger, retningslinjer og 
sikkerhetsdatablad skal følges, sammen med de 
tekniske forskrifter, sørg også for å følge anbefalingene 
fra materialprodusenten med hensyn til temperatur og 
RH.  
 
Våre anbefalinger er basert på tester og praktiske 
erfaringer, men de kan bare gi generell veiledning siden 
vi ikke har noen innflytelse over forholdene på stedet, 
utførelsen av arbeidet eller metoden for behandling.  
 
Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. 
 

 

Ventetid 
Tiden som trengs for at 
restfuktigheten fordamper på 

absorberende underlag  
Ikke alle har tørketid. Noen skal 
tildekkes umiddelbart  

Monteringstid 
Tiden hvor belegget skal monteres 
på absorberende underlag  

Monteringstid 
Tiden belegget blir montert. Skjert og 
tilpasset vegger osv..  

Varmereaktivering 
Tiden hvor limet kan reaktiveres 
med varme 

  

Limstadier for liming av gulvbelegg 

     VENTETID MONTERINGSTID  (VÅTLIMING) MONTERINGSTID (HEFTLIMIMG) VARMEAKTIVERING TID 


