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Parkett Elastic Plus
Golvlim för limning av alla
typer av parkett. SMP-baserat,
1-komponents lim.

• Alkalistabil
• Innehåller inget vatten
• Elastisk limfog
• Fri från lösningsmedel
• Lämplig för golvvärme
• Enkel applicering, kan påföras stående
med Casco Parkett X pressmaskin

TEKNISKA DATA
Bas: SMP
Utseende: Ljusbrun
Lösningsmedel: Inga
Konsistens: Tixotrop
Densitet: ca 1 690 kg/m3
Fastämneshalt: ca 100 %
Viskositet: ca 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 4,6 rpm,
25ºC
Flampunkt: Ingen
pH: ca 7,4

Arbetstemperatur: +18°C till +23°C och 30–60 % RH.
Blandning: Omrörs innan användning.
Verktyg: Tandad murslev t.ex. Casco hårdmetallspackel
6118, 6119 eller Parkett X pressmaskin
Åtgång: 1–2 m2/1 liter
Applikationstid: Våtlimning, ca 0–40 minuter; beroende på
ytans absorptionsförmåga, temperatur och relativ fuktighet.
Tålighet: Bra värme- och ljustålighet.
Lagringstid: Minst 9 månader i hink och i korv om lagring
sker i lägst +10ºC i välförsluten förpackning. Får inte
utsättas för temperaturer under 0ºC eller över 30ºC.

Material
Lamellparkett
Max. 65 % RF
Mosaik-/stavparkett
Max. 65 % RF
Enkel parkett
Max. 65 % RF
Alla sorters parkett
Över 65 % RH.
Upp till max. 85 % RF

Spackelspade
6118

Mängd
2 m2/l

6118

2 m2/l

6119

1 m2/l

6119

1 m2/l

MILJÖASPEKT ER
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.
Om limmet kommer i kontakt med hud ska den tvättas med
Casco Brutal Wipes. Rengör verktyg med lacknafta eller
Casco Brutal Wipes.
För mer information, se säkerhetsdatablad, klassificering,
sammansättning och egenskaper.
FÖRBEHANDLING
Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och
dammfri innan produkten påförs.
Jämnheten ska minst vara Klass A (+-3 mm över 2 m),
flerskikts parkett och långstavparkett kan ha högre krav på
jämnhet.
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Om underlaget är av betong ska det stålslipas och
dammsugas noga. Om underlaget har en gipsbaserad
utjämningsmassa ska det inte slipas eftersom det då kan
uppstå dammpartiklar som försämrar fasthäftningen. Om
avjämningsmassa används ska den ha en
ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa för laminerade
parkett, mosaik och basparkett. Kravet för nedlimning av
kubb och homogena plankgolv är 2,0 MPa.

RENGÖRING
Om limmet kommer i kontakt med hud ska den tvättas med
Casco Brutal Wipes.
Rengör verktyg med lacknafta eller Casco Brutal Wipes.
FÖRPACKNING
10 liter
2 X 4,2 liter för Parkett X pressmaskin

Fönster och dörrar ska ha monterats i det rum där
parketten ska läggas så att rätt förhållanden råder, se
ovan. Dessa förhållanden måste råda i minst en vecka
innan parketten läggs.
All annan rumsdekoration såsom måleri och tapetsering
ska ha färdigställts innan montering sker.
Luftfuktigheten ska mätas med en hygrometer. Det är
viktigt att den temperatur och luftfuktighet som kommer
att gälla framöver har uppnåtts innan parketten läggs.
Vid oklarheter: Kontakta vår tekniska avdelning för
rådgivning innan installation påbörjas. Maximal fuktighet i
betong: 65 % RH, fukthalt i spånskiva 8–12 %. Kontakta
vår tekniska service om fuktigheten i betongen är mer än
65 % RH.
APPLICERING
PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG
1. Sprid ut limmet med en tandad limspridare (6118,
6119 eller Casco Parkett X pressmaskin). Använd inte
mer lim än nödvändigt för att få en bra total övervätning
under angiven monteringstid (gäller inte vid fukt i
underlager över 65 % RF). Använd inte någon sorts
primer innan limmet påförs.
2. Montera materialet mot det våta limmet. Sprid inte ut
mer lim än vad som kan användas inom 20 minuter.
3. Tryck fast parketten mot limmet och kontrollera att
hela ytan har full kontakt med limmet.
PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG
Vänligen kontakta teknisk service
Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller
temperatur och RF och fuktkvot i materialet.
För limning med Parkett X pressmaskin se separat
instruktion, kontakta teknisk service.

Vår inf ormation är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och
kan därf ör ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom
anv ändarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för
resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har
bev isats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har
tillv erkat.
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