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PRODUCT DATA SHEET

Parkett Elastic Plus
ELASTISKT PARKETTLIM.

PRODUKTBESKRIVNING
SMP-baserat golvlim för limning av det flesta typer av 
parkett.

ANVÄNDNING
För de flesta typer av parkett och trägolv▪
Lämplig för golvvärme▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Elastisk limfog▪
Alkalistabil▪
Fri från lösningsmedel▪
Innehåller inget vatten▪
Enkel applicering, kan påföras stående med maskin▪

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 & M1 för låg emission▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas SMP (Silane modified polymer)

Förpackning 10 liter, rund hink▪
2x4,2 liter korv▪

Hållbarhet 9 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 Ljusbrun

Densitet 1690 kg/m3

Torrhalt (volym) 100 %

Konsistens Tixotropisk
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APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte Material RF Limspridare Utgång
Lamellparkett Max. 65% 6118 2 m²/l
Mosaik/ Stavparkett Max. 65% 6118 2 m²/l 
Billet Parquet (Enkel 
parkette???)

Max. 65% 6119 1 m²/l

Alla sorters parkett Över 65% till 
max. 85%

6119 1 m²/l

Relativ luftfuktighet 30% till 60% RF

Underlagets temperatur +18°C till +23°C, gäller båda underlag och material.

Underlagets fukthalt Fukthalten i betongen får inte överstiga 85 % RF och spånskivans fuktkvot 
bör vara 8-12 %. RF i underlaget skall mätas enligt RBK. Se RBK.nu.

Appliceringstid Monteringstid ca. 0–40 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

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underla-
get är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styr-
ka, bärighet, dimensionsstabilitet och är permanent 
torr. Följ gällande AMAHus. 

▪

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, fukthalt i spån-
skiva/plywood 8–12 %. Kontakta vår tekniska service 
om fuktigheten i betongen är mer än 65 % RF. Mät 
RF enligt RBK. se RBK.nu. Krav på planhet Klass A el-
ler A+. Se även materialtillverkarens krav.

▪

Klimatet ska vara stabilt minst 96 h (4d) för optimalt 
resultat.

▪

Jämnheten ska minst vara Klass A (+/-3 mm över 2 
m).

▪

Flerskikts parkette och långstavparkett kan ha högre 
krav på jämnhet. Om underlaget är av betong ska det 
stålslipas och dammsugas noga och ha en ytdraghåll-
fasthet på minst 1,5 MPa eller mer beroende på yt-
material. Om underlaget har en gipsbaserad avjäm-
ningsmassa ska det inte slipas eftersom det då kan 
uppstå dammpartiklar som försämrar vidhäftningen. 
Om avjämningsmassa används ska den ha en ytdrag-
hållfasthet på minst 1,5 MPa för laminerade parkett, 
mosaik och basparkett. Kravet för nedlimning av ho-
mogena plankgolv är 2,0 MPa.

▪

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 tapetse-
ring 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 par-
ketten läggs.

▪

Vid oklarheter: Kontakta vår tekniska avdelning för 
rådgivning innan installation påbörjas.

▪

  

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Tandad Casco hårdmetallspackel 6118, 6119 eller ma-
skin.

APPLICERING

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG
Sprid ut limmet med en tandad limspridare (6118, 
6119 eller maskin).

▪

Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra 
total övervätning under angiven monteringstid (gäl-
ler inte vid fukt i underlager över 65 % RF).

▪

Använd inte någon sorts primer innan limmet påförs.▪
Tryck fast parketten mot limmet och kontrollera att 
hela ytan har full kontakt med limmet.

▪

Montera materialet mot det våta limmet.▪
Sprid inte ut mer lim än vad som kan användas inom 
20 minuter.

▪

   
PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG

Vänligen kontakta teknisk service.▪
 
Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller 
temperatur och RF och fuktkvot i materialet. För lim-
ning med maskin kontakta teknisk service.
  

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 
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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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