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SMP-baseret parketlim med 

lyddæmpende egenskaber. 

Anvendes til limning af alle 

typer parket.  

• Alkalisk stabil

• Indeholder ikke vand

• Elastisk limfuge

• Lyddæmpende egenskaber

• Opløsningsmiddelfri

• Kan anvendes ved gulvvarme

• Kan påføres stående med maskine

TEKNISKE DATA 

Basis: SMP 

Farve: beige og sort 

Vægtfylde: ca. 1.690 kg/m3 

Opløsningsmiddel: ingen 

Konsistens: tixotropisk 

Tørstof: ca.100 % 

Forbrug: 1-2 m²/l (se skema) 

Påføringstemperatur: +18 °C til +23 °C og 30-60 % RF  

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat 

Monteringstid: ca. 0-20 min. 

Flammepunkt: intet 

pH: ca. 7,4 

Værktøj: tandet spartel fx. 6118, 6119 eller limmaskinen     

Parkett Xpress 

Resistens: god varmeresistens og ingen misfarvning 

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs  
(+20 ˚C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og 
afhænger af de klimatiske forhold.  

FORBRUG 
Materiale Tandet spartel   Mængde 

Lamelparket – max 65 % RF 6118 2 m2/l 

Mosaik- og fingerparket 
Max. 65% RF 

6118 2 m2/l 

Sildebensparket – max 65 % RF 6119 1 m2/l 

Alle typer parket 
Over 65 % til max. 85 % RF 

6119 1 m2/l 

KRAV TIL UNDERLAGET 

 Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.

 Det skal være rengjort, så det fremstår fri for

fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.

 Underlaget skal være plant dvs. afrettet til max

 ± 2 mm målt over en 2 m retskinne.

 Bemærk at lamelparket og stavparket kræver et

mere plant underlag.

 Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i

spånplade max. 8-12 %. Er restbyggefugten

højere end 65 % RF kontaktes Teknisk Service.

 Hvis der anvendes en gulvspartelmasse, sørg da

for at den har en trækstyrke på min. 1,5 MPa.

 Er underlaget gipsbaseret skal det ikke slibes for

at undgå at støvet reducerer vedhæftningen.

 Installation af vinduer og døre skal være afsluttet

1 uge inden montering af parketgulvet.

 Alt vandholdigt arbejde som maling,

fliseopsætning m.m. skal være afsluttet og tørt

inden montering af parketgulvet.

 Luftfugtigheden bør måles med et hygrometer.

Det er vigtigt at rummet har opnået normal

luftfugtighed og temperatur inden parketgulvet

monteres og at disse forhold er stabile.

 Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

 Ved nogen former for tvivl kontaktes Teknisk

Service.



 

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og 

kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, 

påtager vi os intet ansvar for resultaterne.  Vores ansvar dækker 

udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes 

fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret. 

. 
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ANBEFALET ARBEJDSMETODE 

 Omrør gerne limen inden brug.

 Parkettet skal akklimatiseres iht. leverandørens

anvisninger.

 Ved akklimatisering og limning skal temperatur

og luftfugtighed være lig med det klima, der vil

være gældende ved fremtidig brug af gulvet.

 Bemærk; ved limning af klodsegulve er det

vigtigt, at limen ikke presses op i samlingerne, da

dette ved lakering/oliering kan give misfarvning i

den færdige overflade.

På sugende underlag 

 Påfør limen med en tandet spartel (6118, 6119)

eller med limmaskinen Parkett Xpress. Anvend

ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en

god vedhæftning indenfor monteringstiden.

Anvend ikke nogen form for primer inden limning,

dog kan det være nødvendigt at primer svage

undergulve med Sika MB primer.

 Parkettet monteres i den våde lim og trykkes

godt fast sådan at der er fuld kontakt med hele

fladen. Montering skal være afsluttet indenfor 20

min.

 Slibning og overfladebehandling må tidligst

udføres efter 48 timer.

På ikke sugende underlag 

 Venligst kontakt Teknisk Service.

EMBALLAGE 

 10 liter spand

 4,2 liter poser (2 stk. til Parkett Xpress maskine)

HOLDBARHED OG OPBEVARING 

 9 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 ºC

og max +30 °C. Frostfrit.

EMICODE 

 EC 1 plus R: meget lav emission plus, reguleret.

BORTSKAFFELSE 

 Produktrester, rengøringsvand og beholdere

med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid

gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ 

 Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der 
kommer lim på huden kan det inden hærdning 
fjernes med varmt vand og sæbe eller Sika® 
Cleaning Wipes -100 eller lignende.

 Rengør værktøjet med en klud evt med Casco 
Limfj erner eller lignende. Indtørret lim fjernes 
mekanisk.

 Sørg altid for at anvende passende 
sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

 Opbevares utilgængeligt for børn.

 Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for 
produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK 

 Følg de relevante produktdatablade ved brug af

supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler

vi, at producenten kontaktes for yderligere

information.

 Følg kravene i de gældende bygnings-

reglementer, retningslinjer og datablade.

 Se venligst det landespecifikke datablad.

 Denne produktinformation erstatter alle tidligere

udgaver.




