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Casco MultiFix Rapid
4113
Multifix Rapid er et sementbasert,
hurtigherdende fleksibelt flislim for
montering av keramiske fliser på vegg og
gulv. Kan benyttes ute og inne.
Kan brukes på gulv med varmekabler.

 Ute og Inne
 Gulv og vegg
 Sigefritt
 Hurtigherdende
 Til varmegulv

TEKNISK DATA
Basis:
Emballasje:
Farge:
Blandingsforhold:
Brukstid:
Gangbar:
Skinndannelse:
Tørketid:
Påføringstemp.:
Forbruk:
Verktøy:
Oppbevaring:

GENERELT
Hurtigherdende sementbasert
flislim
5 kg og 25 kg
Grå
25 kg pulver blandes med 6,0
liter kaldt vann
Ca 45 min ved +18 oC
Ca 3 timer
Ca 10 minutter
Kan fuges etter ca 3 timer
Min +5oC. Best mellom
+ 10oC og + 20oC. gjelder både
underlag og pulver
6 mm tanning 2,1 kg /m2
8 mm tanning 2,8 kg /m2
10 mm tanning 3,0 kg /m2
Tannet sparkel
12 mnd, svalt i uåpnet
emballasje.

Ved oppbygging av våtrom, se brosjyren WetStop system for
utfyllende veiledning, generell informasjon og bilder
UNDERLAG
Underlaget må være fast og rent fritt for olje, fett og støv.
Svake og løse overflater fjernes mekanisk. Sterkt sugende
underlag må primes med Casco Primer 3698. I våte rom må
gulvene samt vegger i soner med stor vannbelastning
forbehandles med Casco AquaStop 3635.
På PVC belegg må eventuell polish fjernes med Casco
Polishfjerner, skylles godt og slipes, primes med Superprimer
3647. Varmekabler må være kalde og slått av før liming med
MultiFix Rapid.
BLANDINGSFORHOLD
Rør Multifix Rapid ut i rent kaldt vann ved hjelp av drill og
med hastighet ca. 600 rpm. Ikke bland mer masse enn det som
benyttes til ca 45 minutters arbeid.
PÅFØRING
Påfør limet med en tannet stålsparkel. Tanning på
stålsparkelen tilpasses flisene. Flisene presses med en svak
sidebevegelse inn i limet. Ikke påfør mer lim enn til 15
minutters arbeid.
I svømmebasseng, tungt belastede gulv og ved utendørs liming
påføres limet på flisbaksiden før det presses ned mot
underlaget. På slike flater skal limet ha en oversmitting til
flisene på 100 %. Varme i gulvet kan settes på en uke etter
fuging.
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HELSE OG MILJØ
Brannfare:
Helsefare:

Ingen
inneholder > 30 % sement.
Etsende, Irriterende

Generelt bør god renslighet overholdes.
Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og
vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt
lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med vann før flislimet er herdet.
Herdet flislim fjernes mekanisk.
Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.
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