
Veiledning for deg 
som gjør det selv.

Lime tre



I sløydtimene får barna prøve seg som håndverkere med både hammer, 
sag og ikke minst trelim.

Denne guiden er et hjelpemiddel for deg 
som ønsker å gjøre jobben selv. Lime den 
gamle stolen som farfar satt i. Utebordet  
i teak som knakk et bein i fjor sommer. 
Den fine trerammen som omkranser  
familiebildet. Eller de lekre detaljene i eik  
på tresnekka. Slik at verdier og gode minner 
ikke går tapt, men får nytt liv. 

Trykkimpregnert tre skal lagres 
i ett år før liming, for at treet og 
kjemikaliene som er benyttet i 
trykkimpregneringen skal få tørke. 
Hvis overflaten limes for tidlig,  
risikerer man at limet mister festet.

Våre trelim er ikke godkjent for 
bærende konstruksjoner.

Begrensninger:

Fuktinnholdet i treet påvirker 
limeresultatet. Jo mindre fukt treet 
inneholder, desto bedre beholder 
treet formen, og desto penere blir 
limingen. Et fuktinnhold på 7–10 % 
gir best resultat. Stykkene som skal 
limes sammen, bør ha omtrent samme 
fuktighet.

Overflatene skal være rene, slette 
og fettfrie, slik at man oppnår god 
kontakt mellom flatene som skal 
limes. Myke treslag, som f.eks. furu, 
skal være nyslipte. Fete og eksotiske 
treslag skal, i tillegg til å være nyslipte, 
tørkes av med aceton. Det samme 
gjelder materialer som for eksempel 
plast og metall.

Mengden av lim bestemmes av treets 
absorberingsevne. På myke treslag 
som f.eks. furu holder det med å 
påføre lim på en av flatene. På fete og 
eksotiske treslag bør man stryke lim 
på begge flatene. Legg limflatene mot 
hverandre, men vent en stund før de 
presses sammen. 

Liming av tre krever et jevnt 
presstrykk over hele flaten. Bruk 
gjerne en tvinge pr. 10 cm. Pass på  
at ikke alt limet presses ut av fugen.

Fjern limrester med såpe og vann 
før limet tørker/herder. Eventuelt kan 
rester fjernes mekanisk etter at limet 
er tørket/herdet.

Fuktinnhold

Presstrykk

Forbehandling

Påføring

Rengjøring

Cascol er en serie bestående av seks ulike limtyper. Hver og en tilpasset 
den jobben du ønsker å gjøre, enten det er ute eller inne. 



Brukerveiledning for 
deg som gjør det selv:
Lime tre – inne og ute

Limflatene må være 
tørre og rene. Skrap 
bort ev. gammelt lim, 
malingsrester, etc. 
Påfør et tynt lag på den 
ene flaten. For harde 
treslag påføres lim på 
begge flatene. Press 
sammen flatene innen 
5 minutter. Presstid for 
furu er ca. 25 min. ved 
+ 20 °C. Lengre 
presstid for grovere 
dimensjoner og harde 
tresorter. Limfugen er 
fuktbestandig etter  
7 døgn, men bør 
overflatebehandles.

Limflatene må være 
tørre og rene. Skrap 
bort ev. gammelt lim, 
malingsrester, etc. 
Bruk hansker. Påfør 
lim på den ene flaten 
og fukt den andre 
med vann. Press 
sammen flatene innen 
10 minutter.  
Det kreves et høyt 
presstrykk. Presstid  
3 timer ved + 20 °C. 
Limet skummer ved 
herding og 
overskytende lim 
fjernes med aceton. 
Herdet lim pusses/
høvles ned.

Limflatene må være 
tørre og rene.  
Skrap bort eventuelt 
gammelt lim, 
malingsrester, etc. 
Bruk hansker.  
Bland lim og herder  
i forholdet 100:15. 
Påfør lim på begge 
flater. Press flatene 
sammen innen 10 
minutter og opprett-
hold presstrykket i 
minst 5 timer ved  
+ 20 °C. Full styrke 
oppnås etter ett døgn, 
full vannbestandighet 
etter en uke. Bør 
overflatebehandles.

Limflatene må være 
tørre og rene.  
Skrap bort eventuelt 
gammelt lim, 
malingsrester, etc. 
Påfør et tynt lag på 
den ene flaten.  
For harde treslag 
påføres lim på begge 
flatene for å oppnå  
en sterkere fug.  
Press sammen flatene 
innen 10 minutter. 
Presstid for furu er  
ca. 5 min. Lengre 
presstid for grovere 
dimensjoner og harde 
tresorter.

Limflatene må være 
tørre og rene. Påfør 
limet punktvis i not, 
eller hellim i not (følg 
parkettleverandørens 
anbefalinger). Bruk 
også Cascol Floor ved 
liming av undergulv 
mot bjelkelag. Benytt 
gjerne dobbelt-
nesekork for liming av 
bl.a. undergulv 
(bestilles fra Casco 
kundeservice). Press 
flatene sammen innen 
15 min. Cascol Floor 
egner seg til de aller 
fleste gulv og tretyper.

Limflatene må være  
fri for snø og frost. 
Skrap bort eventuelt 
gammelt lim, 
malingsrester, etc.  
Påfør et tynt lag på 
den ene flaten. For 
harde treslag påføres 
lim på begge flatene 
for å oppnå en 
sterkere fug. Press 
sammen flatene innen 
10 minutter. Presstid 
opptil 24 timer ved  
- 10 °C. Frosset lim kan 
tines opp.

Lime tre innendørs – Cascol Indoor

Lime not og fjær på gulv – Cascol Floor

Lime tre ute eller i fuktige miljøer – Cascol Outdoor

Lime tre mot andre materialer – Casco Polyurethane

Lime tre inne under + 10 °C – Cascol Winter Lime i våte miljøer – Cascol Marine.



Materialer  
og bruksområder Indoor Outdoor Winter Floor

Poly- 
urethane 

 
Marine

Hvilket miljø passer den i? Inne Inne og ute  
i fuktig miljø

Inne, også 
kaldt innemiljø

Inne i vått og 
fuktig miljø

Inne og ute 
i vått og  
fuktig miljø

Inne og ute 
i vått og  
fuktig miljø

Arbeidstemperatur +10° – +70 °C > +10 °C –10° – +70 °C > +10 °C +5° – +90 °C +15° – +90 °C

Åpentid Maks 10 min. Maks 8 min. Maks 10 min. Maks 10 min. Maks 15 min. Maks 10 min.

Presstid Minst 5 min. Minst 25 min. Minst 20 min. Minst 12 timer Minst 4 timer Minst 5 timer

Lagringstid og temperatur 36 md. tørt og 
frostfritt

12 md. tørt 
og frostfritt

36 md. tørt.
Tåler ned til 
–40 °C

12 md. tørt.
Tåler ned til 
–40 °C

12 md. tørt og 
kaldt

12 md. tørt og 
frostfritt

Liming inne av stoler, bilderam-

mer, møbler, snekkerarb. m.m.  •

Utemøbler hvor limfugen  

beskyttes med lakk, olje e.l.  •   •   •

Liming av treflater som utsettes 

for fukt inne. f.eks. et spisebord  •

Liming av undergulv skrudd på 

bjelkelag i kuldegrader   •

Liming av undergulv skrudd på 

bjelkelag i varmegrader   •

Liming av not og fjær på  

gulvspon   •   •

Gulvspon på gulvspon, f.eks.  

før fallsparkling  •   •   •

Liming av parkettgulv  

(not og fjær)   •

Liming av tregulv (not og fjær)   •
Treplugg ved nating av båt   •
Treplugg ved nating  

inne på parkettgulv  •

Liming av polystyren mot spon-

plate og andre trematerialer  •  •   •   •

Liming av treinnredning i båt   •   •
Liming av tredetaljer i badstu   •   •
Liming av metall/tre   •   •
Liming av plast/tre   •   •
Vinduer og dører ute der limfugen 

beskyttes med lakk, olje e.l.  •   •

Liming av keramikk/tre   •
Liming av lakkerte flater/tre   •
Liming av trykkimpregnert tre*  •   •   •
* Se begrensninger side 3.



Om Casco
Casco ble grunnlagt av  
Lars Amundsen i 1928 og er 
i dag en del av Akzo Nobel, 
en av verdens ledende pro-
dusenter av maling og lim.

Casco utvikler, produserer
og selger produkter innen- 
for lim, lakk, sparkel og 
fugemasser. Dette gjør oss 
til en ledende leverandør  
til håndverkbransjen, fag- 
og byggevarehandelen. 

 

Akzo Nobel Coatings AS 
Postboks 565
Fløisbonnveien 6, 1411 Kolbotn. 
Telefon: +47 66 81 94 00
casco@akzonobel.no
www.casco.no
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