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PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Universal
UNIVERSELLT GOLVLIM MED SNABBT OCH AGGRESSIVT KLIBB.

PRODUKTBESKRIVNING
golvlim för klorfria beläggningar och golvbeläggningar 
utan PVC. Även lämpligt för limning av de flesta golv 
av PVC, linoleum, textil och gummi. Även lämpligt för 
upp till 4 mm tjocka gummibeläggningar.

ANVÄNDNING
Plastmattor utan PVC▪
Textil▪
De flesta typer av PVC-mattor▪
De flesta linoleummattor▪
Gummimattor och plattor (upp till 4 mm tjocklek).▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Snabb vidhäftning▪
Mycket låg emission▪
Lämplig för golvvärme▪
Lämplig för kontorshjulsbelastning▪
Lätt att tvätta av (t.ex. verktyg och fläckar)▪

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se 
MiljöAppen. Här hittar du även info om EC1, M1, länk 
till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-
Appen kan också nås genom att skriva in www.sikamil-
joapp.se i din webläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EC1 Plus och M1 för mycket låg emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Sampolymer av acryldispersion

Förpackning 10 liter, rund hink

Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad 
förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas 
upp så snart som möjligt.

Lagringsförhållanden Får inte utsättas för temperaturer under +5°C och över +30°C.

Färg Ljusbeige

Densitet Ca 1 100 kg/m³

Torrhalt (volym) 73 %

Viskositet  Ca 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

Konsistens Tixotropisk
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APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte Material Sugande underlag Icke sugande underlag
Homogen PVC 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Cusion vinyl 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Plastmattor utan PVC 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Textil 3-3,5 m²/l 3-3,5 m²/l
Linoleum 3-3,5 m²/l 3-3,5 m²/l
Gummi 3-3,5 m²/l

Underlagets temperatur +18 °C till +27 °C gäller både underlag och material.

Underlagets fukthalt Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu fukt-
kvot i spånskiva 8–12 %.

Appliceringstid Våtlimning ca 0–20 minuter▪
Häftlimning 20–45 minuter▪

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.

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.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
När material med slipad baksida används är det viktigt 
att observera att materialet alltid ska monteras då lim-
met är vått. Appliceringstiden för denna typ av materi-
al får inte överskrida 45 minuter.
 
Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas 
golvavjämning på minst 10 mm. För installation av li-
noleum med en tjocklek över 2,5 mm rekommenderas 
CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltd 
installeras i vått lim.
  
OBS! Gummigolv och Plastmattor utan PVC skall alltid 
installeras på ett absorberande underlag med en yt-
hållfasthet på minst 1,0 MPa. 
 

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och 
dammfri innan CascoProff Universal påförs. 
 
Vid limnnig av gummi- eller plastmattor utan PVC 
krävs minst 1,0 MPa I ytdraghållfasthet.
  
 
Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, 
se www.RBK.nu Fuktkvot i spånskiva 8–12 %. Tempe-
ratur +18 oC – +27 oC gäller lim, underlag och ytmateri-

al. Luftfuktighet 25 %–70 % RF.
 
Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar efter 
montering (4d) för bästa resultat.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco limspridare av hårdmetall 6108, 6118 eller 
6121.

APPLICERING

ABSORBERANDE UNDERLAG
Sprid ut CascoProff Universal med en tandad spackel 
(6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nöd-
vändigt för att få en bra övervätning under angiven 
luftningstid.

1. 

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. An-
vänd vält för bästa resultat.

2. 

Kontrollera att hela beläggningen har full övervät-
ning med limmet.

3. 

 
Följ mattillverkarens anvisning angående temperatur 
och luftfuktighet samt konditionering.
   
 
PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG
  
För bästa resultat vid limning på icke-absorberande 
underlag rekommenderas att Casco Floor Expert 
avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vid-
häftning, läggs på i ett 5 mm tjockt skikt. Monteringen 
görs sedan medans limmet är vått för säkraste/bästa 
resultat. Till plastmattor utan PVC och gummigolv re-
kommenderas alltid ett absorberande underlag.
  
 
Om inte ovanstående metod kan användas rekom-
menderas följande metod: 
På en icke absorberande underlag är det viktigt att 
limvattnet får dunsta från limmet innan mattan mon-
teras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att lim-
met är klibbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Me-
tod 2 är mycket säkrare än metod 3 beroende på mat-
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tans baksida:
Påför limmet med en tandad spackel. Reducera lim-
mängden något och använd gärna en fintandad 
limspade.

1. 

 Montera materialet i det våta limmet och se till att 
det överväts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen 
torka i ca 10–20 minuter. Lägg ner materialet igen. 
Montera sedan materialet i det klibbiga limmet.

2. 

Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klib-
bar (häftlimning) Installera mattan i det klibbiga lim-
met.

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 in-
struktionerna från materialtillverkaren vad gäller 
temperatur och RF. För denna metod är det viktigt 
att se till att så mycket vatten som möjligt kan av-
dunsta från det icke absorberande underlaget. För 
bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det 
finns en god övervätning av lim på mattans baksida.

4. 

  

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skydds-
handskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i 
ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål 
och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Ren-
gör verktygen med vatten innan limmet har torkat. 
Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt. 

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.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-
produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuva-
rande kunskap och erfarenhet av produkterna när des-
sa lagras, hanteras och används under normala förhål-
landen på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenser-
na i material, underlag och den aktuella platsen varie-
ra på sådant sätt att ingen garanti vad gäller använd-
barhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan läm-
nas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av 
vad slag det må vara varken härledas från denna infor-
mation eller från någon skriftlig rekommendation eller 
i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn 
måste vid användningen även tas till tredje mans 
ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order 
accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella 

försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. 
Användaren skall alltid använda sig av den senaste ut-
gåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, 
vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan 
www.CASCOFE.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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