
När du vill limma  
istället för spika

Monteringslim
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Bara att du håller i den här broschyren visar att du 

tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med 

lagom. Under alla de år som vi hållit på, så har vi 

varit bra på att lyssna på våra kunder. Eller experter 

som vi brukar kalla dom. Det är kunden som styr vår 

produktutveckling med krav på ständig förädling och 

nytänkande. Välkommen till Cascos breda utbud, till 

en värld där vi garanterar högsta möjliga kvalitet och 

produkter som ständigt utvecklas i samarbete med 

dig och dina skickliga kollegor på marknaden. Själv-

klart alltid med bra arbetsmiljö och hållbarhet i fokus, 

helt i linje med vår policy.

Casco
En bit bortom lagom

Ett bra val även för miljön
Casco bedriver ett offensivt miljöarbete. I praktiken betyder det att vi alltid försöker 

göra mer än vad lagar och förordningar föreskriver - att alltid ligga steget före med 

råvaror och produktionsmetoder som är vänliga mot både miljö och hälsa. Vi arbetar 

varje dag med att undersöka, förbättra och ibland byta till ännu mer miljöanpas-

sade råvaror och detta utan att tumma på produkternas höga kvalitet. Våra kvali-

tetslednings- och miljöledningssystem är certifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 

14001-standard. Att välja Casco är att välja det bästa möjliga ur både kvalitets- och 

miljösynpunkt. Våra kunder kan vara trygga i sitt val, oavsett vilken produkt man 

väljer. Det vågar vi lova.
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Vi kan erbjuda ett komplett sorti-

ment av monteringslim som ger 

dig som återförsäljare alternativ, 

både när det gäller att anpassa 

limtyp till kundgrupp och konstruk-

tionslösning.

Vi vill också dela med oss av vår 

kunskap. Några snabba tips hittar 

du längre fram i broschyren - och 

har du frågor under arbetets gång 

är du alltid välkommen att höra av 

dig.

Monteringslim
Det finns många olika typer av 

monteringslim och i Cascos sorti-

ment har vi tre varianter: SMP base-

rade, vattenbaserade och lösnings-

medelsbaserade.

SMP-baserade

De SMP-baserade monterings-

limmen är elastiska och högkvali-

tativa. De härdar med hjälp av fukt 

i luft och material. Utan tillgång till 

fukt avstannar härdningen, något 

att vara uppmärksam på t ex 

vintertid då inomhusluften ofta är 

mycket torr. För snabbare härd-

ning kan man spraya limytan med 

vatten. Att limma med elastiska 

SMP-baserade lim innebär att 

rörelser mellan olika material tas 

upp i limfogen vilket förhindrar 

nötning och korrosion. Samtidigt 

som fogen effektivt dämpar ljud 

och isolerar mot fukt och smuts.

 Vattenbaserade

Det vattenbaserade limmet fäster 

genom att vattnet dunstar bort ur 

limfogen. Limmet fungerar bara in-

omhus och minst ett av materialen 

behöver vara sugande.

Lösningsmedelsbaserade 

Det lösningsmedelsbaserade 

limmet torkar genom att lösnings-

medlet dunstar bort ur limfogen. 

Limmet fungerar både inomhus 

och utomhus och på både kalla och 

fuktiga ytor ned till -10°C.

Monteringslim för 
alla behov
Casco är en vägvisare när det gäller limning. Vi utvecklar hela tiden nya 

lösningar och tar fram nya revolutionerande produkter med omtanke om 

både dig, resultatet och miljön. Att du idag ofta kan limma istället för att 

spika och skruva är ingen nyhet. Men Casco hjälper dig att kunna göra det 

snabbt, enkelt och hållbart.
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Produktinformation: Monteringslim med bra 

hugg på sugande ytor. För limning inom-

hus av absorberande material som paneler, 

profiler, trösklar, dörrposter, tegel, gips- och 

spånplattor, frigolit (skumplast), betong

etc. Ger en stark och tätande limfog.

Appliceringstemperatur: +15 till +40 °C

Monteringstid: Max 10 min

Härdningstid: Ca 4 dagar

Temperaturbeständighet:–15 till +75 °C

Limmet kan transporteras kortare sträckor

i temperaturer ner till –15 °C

Verktyg: Fogpistol

Kulör: Vit

Inom- & utomhusbruk: Inomhus

Vattenbaserat

Produktinformation: Monteringslim med 

god vidhäftning till de flesta material. Perfekt 

för limning av olika material utomhus. Lim-

mar även våta och kalla ytor ned till –15 °C. 

Limfogen har en mycket bra kemikalie- och 

vattenbeständighet.

Arbetstemperatur: Ner till –15 °C. Före  

limning i kyla ska limmet hålla cirka +20 °C.

Monteringstid: Cirka 5 min. Om snabbare 

montering krävs, separera materialen från 

varandra, vänta några sekunder och tryck 

ihop igen.

Härdningstid: 24 timmar

Temperaturbeständighet: –30 till +100 °C

Ska inte användas på frigolit och andra material 

som kan påverkas av lösningsmedel

Verktyg: Fogpistol

Kulör: Grå

Inom- & utomhusbruk: Båda

Lösningsmedelsbaserat

Fix-In

Fix-It

Produktinformation: Starkt, elastiskt och  

tätande monteringslim. Kan användas ute, 

inne och under vatten. Perfekt för limning

av skivmaterial, lister, plattor etc. SuperFix 

har en mycket bra kemikalie- och vattenbe-

ständighet. 

Appliceringstemperatur: +5 till +35 °C

Monteringstid: Cirka 20 min

Härdningstid: 3–4 timmar, ca 3 mm/dag 

50 % av hållfastheten är uppnådd efter  

1–2 timmar

Temperaturbeständighet: –30 till +100 °C

Verktyg: Fogpistol

Inom- & utomhusbruk: Båda 

SMP-baserat

SuperFix

 

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
3890 46110 Vit 300 ml 7311980135808 
3890 49110 Vit 600 ml 7311980136140 
3891 44110 Zinkgrå 300 ml 7311980135815
3892 44110 Svart 300 ml 7311980135822 
3890 20110 Vit   40 ml 7311980136157

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
3876 36210 Vit 160 ml 731198010 1971
3876 46110 Vit 300 ml 7311980102145

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod

3888 46110 Vit 300 ml 731198013 8540

Produktinformation: Ett superstarkt lim med 

direkt hugg för tunga material. Perfekt för 

limning av takplattor, stenplattor, skivmate-

rial etc. Även för montering av diverse tunga 

föremål eller där limytan är relativt liten, t ex 

krokar och beslag. Omedelbar styrka upp 

till 1 000 kg/m2 horisontellt och 200 kg/m2 

vertikalt. Ger en otroligt stark, elastisk och 

slitstark limfog och kan användas ute, inne 

och under vatten. XtremFix har mycket bra 

kemikalie- och vattenbeständighet.

Appliceringstemperatur: +5 till +35 °C

Monteringstid: Max 10 min

Härdningstid: Ca 3mm/dag

Temperaturbeständighet: –30 till +100 °C

Sluthållfasthet: Klarar konstant belastning

på upp till 5 ton/m2 = 2,5 kg/cm2

Kulör: Vit

Verktyg: Fogpistol

Inom- & utomhusbruk: Båda

SMP-baserat

XtremFix

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
3895 46110 Vit 290 ml 731198013 8533
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1. Rengör ytorna innan du limmar 

Rena ytor är en förutsättning för ett 

hållfast resultat. 

2. Anpassa mängden lim efter 

underlaget 

Sugande underlag kräver mycket 

lim. Täta underlag kräver mindre 

lim, annars glider det lätt. Limmerna 

vidhäftar inte på feta plaster.

3. Applicera limmet rätt  

Applicera limmet i lodräta strängar 

med 5 cm mellanrum. Då får du en 

bättre vidhäftning och härdningen 

blir optimal.

4. Underlätta härdningen med luft 

Lämna öppningar så att luft kommer 

in mellan limsträngarna om du 

limmar på täta material och under-

lag. Då sker härdningen både 

utifrån och inifrån och du sparar 

mycket tid.

5. Pressa inte fast för hårt 

Vanligaste orsaken till vidhäftnings-

brott är att limfogen är för tunn. Till-

räckligt med lim är applicerat men 

under pressningen är det lätt att 

mycket av limmet trycks bort. Var 

därför noggrann att limfogen efter 

pressning är cirka 1-2 mm tjock vid 

täta underlag och cirka 3 mm tjock 

vid sugande underlag.

Tips  
för lyckad 

limning

Produktinformation:  Ett tjockflytande 

tejplim för lufttätning av plastfolie. FoilFix har 

god vidhäftning mot Polyten (PE), polyproylen 

och annan plast. Är det självklara valet vid 

tätning av PE folie, både i överlapp och mot 

underlaget. Används också till tätning av t ex 

plast och aluminium. Eller plast och betong. 

Håller sig mjuka och har godvidhäftning och 

har god fuktbeständighet. Uppfyller kraven 

för DIN4108-7.

Appliceringstemperatur: +5 till +25 °C

Monteringstid: Cirka 30-40 minuter

Härdningstid: Cirka 2-5 dagar

Temperaturbeständighet: -10 till +50 °C

SMP-baserat

FoilFix

Artikelnummer Färg Förpackning EAN-kod
3889 46110  Vit 300 ml 7311980139011
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Casco - en hjälpande hand

Varför Casco? Varumärkeskännedomen för Casco i Sverige är mycket 

hög. Det betyder att produkterna är välkända och lättsålda och därmed 

ett mervärde för alla våra kunder.  

Vi kan erbjuda kundunika lösningar och koncept, allt för att anpassa 

sortimentet utifrån butikens olika kundkategorier och slutanvändare.

Vårt produktsortiment  

- nära till hands

Vårt breda utbud utvecklas hela 

tiden, alltid med kvalitet och miljö 

i åtanke, men också i samråd med 

dig och dina skickliga kollegor som 

rekommenderar våra produkter 

dagligen. På Cascos hemsida och 

den mobila hemsidan hittar du 

information om hela vårt produkt-

sortiment. 

Cascoteam - unik kompetens

Som kund hos oss får du tillgång till 

ett eget Cascoteam där vår pro-

duktkunniga kundservice tar hand 

om dina beställningar och frågor. 

Behöver du ytterligare tips om hur 

du använder våra produkter så kan 

alltid våra säljare och tekniker väg-

leda dig vidare. 

Monteringsanvisningar

För att underlätta för dig och dina 

kunder har vi monteringsanvis-

ningar som steg för steg beskriver 

hur du ska arbeta med våra pro-

dukter. De innehåller både tydliga 

bilder, beskrivande text och en 

checklista för vilka produkter som 

behöver inhandlas. Anvisningarna 

finns inom många användnings-

områden och är till hjälp både för 

personal i butik att vägleda rätt och 

sälja till kund, samt för slutkunden 

att lyckas med sitt arbete på bästa 

sätt. Det är enkelt att ladda ner 

guiderna som PDF:er via vår hem-

sida eller beställa för att få dem 

skickade per post. 

Utbildning och demonstrationer

Vi erbjuder olika former av utbild-

ning inom vårt produktsortiment. 

Dels skräddarsyr vi kurser för större 

kedjor, men vi agerar även värd vid 

ett morgonmöte eller som rådgi-

vare vid ett “öppet hus” eller genom 

demonstrationer av nya produkter 

i butik. Detta gör vi för att du ska få 

en djupare kunskap och veta att  

du alltid rekommenderar dina 

kunder miljöanpassade produkter 

med bra kvalitet. 

Marknadsföring

För att underlätta och förstärka 

marknadsföringen av våra pro-

dukter har du tillgång till en bild-

bank med produktbilder, använ - 

dar bilder, illustrationer, logotyper 

m.m. som du fritt kan använda i  

din försäljning och marknads - 

föring. Denna bildbank har du 

access till via Service Center på 

hemsidan. 
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Limguide
XtremFix SuperFix Fix-In Fix-It FoilFix

Produkten används

l Direkt hugg
l	Ute min + 5°C,  
l	Inne

l	Starkt lim
l	Ute min + 5°C, 
l	Inne

l	Vatten- 
 baserat   
 lim
l	Inne

l	Lösningsmedel- 
 baserat lim
l	Ute min - 15°C
l	Inne

l	Skarvning av folie
l	Ute, min +5°C
l	Inne

Material
Aluminium, rostfritt, plåt, betong,  
lättbetong och puts   

Cellplast/frigolit

Fuktiga ytor   

Gipsskivor, plywood, träpanel,  
MDF-board och träskivor  

Glas    

Glasblock   

Keramik och marmor     

Målade ytor   

Plastfolie/PE-folie  

Speglar    

Trä      

Trädgårdssten, taktegel, sten   

Användningsområden
Badrumsskåp på kaklad vägg  
(OBS ej på plastmatta)  

Brevlåda  

Golv, vägglister, dörrfoder, innertak, 
ljudisoleringsplattor, undertak och 
takpanel

  

Fuktisolering med folie  

Krokar, hängare, hyllor etc.  

Montering av diskbänk i trä, corian,  
sten etc.   

Tunga takplattor  

Träsmygar runt fönster och dörrar  

Väggskivor, duschpanel, laminatskivor  

  /   = Bästa valet  /  = Näst bästa valet  =  Används för utomhusbruk  =  Används för inomhusbruk

Ett starkt varumärke signalerar 

trygghet och ökar köp. Med en 

tydlig och snyggt profilerad avdel-

ning så får kunden lätt en överblick 

över Cascos produkter och det 

blir enkelt att hitta och enkelt att 

välja. Dessutom jobbar vår personal 

ständigt med att hjälpa dig på plats 

för att anpassa sortimentet till din 

butik så att det blir lätt att sälja  

och ökar din försäljning. I Casco-

hyllan finns alltid ett informativt 

skylt material, plats för guider och 

broschyrer som hjälper både kund 

och personal i butiken. Till glädje  

för alla helt enkelt!

Lätt att välja - lätt att sälja



Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Phone: +46 8 621 79 00
casco@se.sika.com
www.casco.se

Du behöver bara Casco

Casco är en del av Sika, ett av 
världens ledande företag inom 
byggkemi. Våra forsknings- och 
utvecklingsavdelningar tar stän-
digt fram nya produkter som 
förenklar för både proffsanvända-
ren och för dig som väljer att göra 
jobbet själv. 

Casco är en pålitlig totalleveran-
tör när det gäller byggförnöden-
heter. I sortimentet finns alla 
slags lim, spackel, fäst- och fog-
massor. Samtliga produkter är 
miljödeklarerade och kvalitets-
säkrade för att svara upp mot de 
krav som hantverkare, beställare, 
byggentreprenörer, förvaltare och 
samhälle ställer. 

På casco.se finns mer information 
om våra produkter. Där finner du 
även ett antal monteringsanvis-
ningar.

Har du frågor som du inte får 
be-svarade på vår hemsida kan 
du vända dig till din återförsäljare 
eller till vår kundservice på tele-
fon 020-88 87 00.
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