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CascoProff Extra LE
Golvlim lämpligt för limning
av de flesta sorters PVC, LVT,
textila plattor och mattor.

• Snabbindande med god vidhäftning
• Mycket bra klibb
• Lång monteringstid
• Lämplig för golvvärme
• Accepterad av BVB (Byggvarubedömningen)

Material
TEKNISK DATA
Bas: Copolymer av akryldispersion
Utseende: Vitbeige
Lösningsmedel: Vatten
Konsistens: Tixotrop
Densitet: ca 1 300 kg/m3
Torrhalt ca 75 %
Viskositet: ca 24 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25ºC
Flampunkt Ingen
pH: ca 7,5
Alla värden är ungefärliga och påverkas av klimatförhållanden.
Alla tekniska data ges utifrån normalt rumsklimat (+20ºC och
50 % RH).

Homogen PVC
Heterogen PVC
Textil

Absorberande
underlag
4-5 m2/l
4-5 m2/l
3-4 m2/l

Icke-absorberande
underlag
5-6 m2/l
5-6 m2/l
3-4 m2/l

MILJÖASPEKTER
Instruktioner för hantering och rengöring
När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var
därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill
undviks.
Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med
huden.
Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat.
Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.
SOPHANTERING

ANVÄNDNING
Arbetstemperatur: +18°C till +27°C och 20–70 % RF i
luftfuktighet.
Blandning: Omrörs innan användning.
Verktyg: Tandad spackel, t.ex. Casco limspridare av
hårdmetall 6108, 6118 eller 6121.
Åtgång: 3–6 m2/1 liter.
Applikationstid: Våtlimning, ca 0–20 minuter;
häftlimning, 20–80 minuter (kan värmeaktiveras upp till
120 minuter) beroende på ytans absorptionsförmåga,
temperatur och relativ fuktighet.
Tålighet: Bra värme- och ljustålighet
Lagringstid: Minst 12 månader om lagring sker i lägst
+10ºC i oöppnad förpackning. Får inte utsättas för
temperaturer under 0ºC eller över 30ºC.

Töm förpackningar helt och hantera enligt gällande lokala
föreskrifter
Vid hantering av produktrester, tvättvatten och behållare
med produktrester, följ lokala föreskrifter.
För mer information, se Säkerhetsdatablad,
Klassificering, sammansättning och egenskaper.
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PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG
För bästa resultat vid limning på icke-absorberande
underlag rekommenderas att Casco Floor Expert.
avjämningsmassa med låg krympförmåga och god
vidhäftning läggs på i ett 2–3 mm tjockt lager. Följ
monteringsanvisningarna för absorberande underlag.

FÖRBEHANDLING
Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och
dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i
relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer
ska följas.
Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se
www.rbk.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.

Om inte ovanstående metod kan användas
rekommenderas följande metod:
För denna metod är det viktigt att se till att så mycket
vatten som möjligt kan avdunsta från det ickeabsorberande underlaget.
1. Påför limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller
6121).
2a. Montera materialet i det våta limmet och se till att det
har en god övervätning. Dra upp materialet och låt
limfilmen torka i ca 10–20 minuter. Lägg ner materialet
igen. Montera sedan materialet i det klibbiga limmet.
2b. Efter applicering av limmet vänta ca 20–30 minuter
tills limmet börja klibba. Montera sedan mattan.
3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och
beläggningen får god kontakt.
Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med
limmet.
Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller
temperatur och RF.

APPLICERING
När material med slipad baksida används är det viktigt att
observera att materialet alltid ska monteras då limmet är
vått, och appliceringstiden för denna typ av material får
inte överskrida 30 minuter. För installation av linoleum
rekommenderas CascoLin Extra eller CascoLin Plus på
ett absorberande underlag.
GOLV
PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG
1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6118
eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få
en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort
luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft
så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för
bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning
med limmet.

RENGÖRING
Vått lim kan tvättas bort med vatten. Använd Casco
Limtvätt eller rengöringssprit för at ta bort halvtorrt eller
torrt lim.
Förpackning
10 liter

Limningsstadier för limning av golvmaterial
väntetid

Väntetid
Tid för att vänta ut att limmet
avdunstar limvatten innan
montering på icke sugande
underlag, för att undvika blåsor

Monteringstid (våtlimning)

Monteringstid
Den tid som vid sugande underlag
en matta ska limmas

Vår information är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och
kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom
användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för
resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har
bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har
tillverkat.

Denna produktinformation ersätter alla föregående
produktinformationer.

Monteringstid (häftlimning)

Monteringstid
Den tid som används för att
slutmontera en matta, göra uppvik
m. Men också den tid som haft klibbet är starkt

Certifierat enligt:

Värmeaktivering

Värmeaktivering
Den tid som limmet kan
värmeaktiveras

Sika Sverige AB
Postadress:
Box 8061
163 08 Spånga
Telefon: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
Webb: www.casco.se

TID

