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PRODUKTBLAD

iFloor Set
PRODUKTER FÖR ENKEL INSTALLATION AV LVT-PLATTOR

PRODUKTBESKRIVNING
Lågemitterande, dispersionsbaserat lim som är rollbart 
för installation av LVT-plattor. Innehåller ett komplett 
set av primer, lim och roller.

ANVÄNDNING
Till godkända LVT-plattor och plankor max längd 1300 
mm. 
Endast för inomhus, hem- och kontorsmiljö med nor-
malt slitage. 
Lista för godkända ytmaterial, ta kontakt med Casco 
Tekniska avdelning.
,

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Lång monteringstid▪
Låg konsumtion av lim▪
Kort väntetid▪
Liten lukt▪
Lämplig för kontorsmiljöer▪
Lämplig vid golvvärme▪
Verktyg är inkluderat i förpackningen▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Syntetisk dispersion

Förpackning 10 liter iFloor lim + 5 liter iFloor Primer

Färg Violett

Hållbarhet 12 månader i minst +10 °C i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden Bör ej utsättas för temperaturer under +5 °C eller över 30 °C.

Densitet Ca 1 000 kg/m³
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APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning 10 liter / 125 m² (~80 g/m²)

Underlagets temperatur +18 °C till +27 °C gäller både underlag och material och 20–70 % RF i luf-
ten. 
Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4d) för optimalt resultat.

Monteringstid Monteringstid: Applicera primer och låt torka 10–20 min. Applicera limmet 
och låt torka 10–15 min innan montering av LVT-plattor. Monteringstid ca 
2 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
REKOMMENDERAD ARBETSMETOD
  

iFloor Set är ett lågemitterande lim och bör omröras 
före användning. Om det finns ett torkat limlager på 
ytan skall det avlägsnas före omrörning.

▪

LVT-plattorna ska var välkonditionerade före monte-
ring och lagrade i en plan position.

▪

Underlaget skall bestå av en avjämningsmassa med 
god kvalitet typ Casco Floor Expert SP-X.

▪

Efter härdning av avjämningsmassan, prima underla-
get med Casco Floor Expert iFLOOR® primer för att 
binda damm och förbättra vidhäftningen. Primer-rol-
ler ingår i setet. Låt torka.

▪

Applicera Casco Floor Expert iFLOOR® lim jämnt över 
golvet med medföljande Casco Floor Expert iFLOOR® 
roller.

▪

Undvik pölar och klumpar. Vilken kan synas igenom 
LVT plattan.

▪

Lämplig åtgång är minst 80 g/m².▪
Casco Floor Expert iFLOOR® lim kan beläggas när lim-
met är klibbigt under ca 2 timmar.

▪

Efter montering, använd en vält omedelbart och väl-
ta igen med en väntetid på ca 15–30 min (≥ 30 kg 
vält).

▪

Belagd yta kan omedelbart belastas.▪
Golvet kan täckas genast efter montering.▪
Byte av enskilda plattor kan göras utan att skada un-
dergolvet.

▪

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus.▪
Tillräcklig styrka, bärighet, dimensionell stabilitet och 
permanent torr.

▪

Avjämningsmassa med ytdraghållfasthet > 1,0 MPa.▪
Innan iFloor Set påföres måste underlaget primas 
med Casco Floor Expert iFLOOR® primer.

▪

Följ ytmaterialtillverkarens monteringsanvisning.▪
Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, 
riktlinjer och specifikationer måste följas.

▪

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. Rengör verktygen med vatten innan lim-
met har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Lim-
tvätt. För ytterliggare information se säkerdatablad.

UNDERLAGETS KVALITÉ

iFLOOR system är lämpligt till:
Godkända LVT-plattor (maximal längd på platta 1 
300 mm).

▪

Krav på underlagets draghållfasthet 1,0 MPa.▪
Planhet på underlag Klass A.▪

 

MONTERINGSTID

Verktyg: Använd verktyg som finns i iFLOOR-setet.

VIDARE INFORMATION
GENERELLA INTRUKTIONER

LVT-plattor som är testade och godkända för an-
vändning med iFloor Set finns på Casco Floor Expert 
hemsida eller kan fås efter förfrågan.

▪

Ytor som utsätt för fukt och/eller värme t.ex. stora 
butiksfönster rekommenderas limning med Casco 
Floor Expert Casco Than 2K.  
Följ ytmaterialleverantörens anvisning.

▪

Rengör verktygen omedelbart efter användning.▪
Rengör ytan från limspill på plattorna snarast möjligt 
med Casco Brutal Wipes.

▪

Krav på att underlaget ska avjämnas med en avjäm-
ningsmassa med en ytdraghållfastet på minst 1,0 
MPa, och ha en planhet minst Klass A.

▪

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.
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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.

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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