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Erstatter: 200-04-29 Dato: 2012-01-25 

Cascol Outdoor 
3337  

 Til fuktige miljøer 

 Hurtigvirkende  

 Ute og inne 

 EN 204/205, klasse D3 

 places with high humidity. 

 

 

Cascol Outdoor er et hurtig- 

virkende, fuktbestandig trelim. 

Brukes til liming av tre hvor høy 

fuktbestandighet er viktig. F.eks. 

innredning i baderom, hagemøbler, 

dører og vinduer utendørs. Limfugen 

bør beskyttes ved bruk ute med 

f.eks. lakk eller maling. Ikke til 

bærende konstruksjoner.  

 
TEKNISKE DATA 

 

Produkttype:  PVAC dispersjon 

Emballasje:  300 ml og 750 ml 

Farge:  Hvit, transparent  

  etter herding 

Løsningsmiddel: Vann 

Tørrstoff:  50 % 

Konsistens:  Tyktflytende 

Densitet:  1090 kg/m
3
 

Ph:  Ca. 3 

Viskositet:  Ca. 12 000 mPas,  

  Brookfield RVT, sp 6, 

  20 rpm, 25
o
C 

Monteringstid: 0-10 min. 

Fuktinnhold i  

materialer:  Anbefalt mellom 7-10 % 

Påføringstemperatur: Ikke under, og minst  

+ 10
o
C 

Fuktbestandighet: Klasse D3 

Forbruk:  100-250 g/m
2
, på hard- 

  tre og eksotiske tre- 

  slag anbefales det å  

  lime begge flater. 

Presstid:  Furu mot furu – 20-30 

  min. ved harde og fete  

  tresorter, og kan  

  variere fra 30 min.  

  til noen timer. 

Oppbevaring: Minst 12 mndr. i 

uåpnet emballasje ved 

 +10- +25
o
C. 

 

 

 

 

 

FORBEHANDLING 

 

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for 

løse partikler. Myke treslag som for eksempel 

furu skal være nyslipt og godt tilpasset. Fete 

og eksotiske treslag skal, i tillegg til å være 

nyslipte og tilpasset, tørkes av med aceton. 

 

 

PÅFØRING 

 

Påføres direkte fra limflasken, med tannet 

sparkle, med rull/pensel. 

 

 

LIMING AV UNDERGULV 

 

Påfør limet i et tynt ensartet sjikt. Ved 

liming av mer sugende tresorter, for eksempel 

furu, er det tilstrekkelig å påføre lim på en 

flate. På harde, fete tresorter som for 

eksempel teak, kan det være behov for å påføre 

lim på begge flatene. Noe ventetid må påregnes 

før emnene føyes sammen, for å unngå at alt 

limet presses ut. Limmengden er som regel 

tilstrekkelig når det kommer lim til syne i 

fugen ved sammenpressing. 

Benytt gjerne Casco dobbeltnesekork for legging 

av to limstrenger samtidig. 
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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 ute-

lukkende personskade eller skade som faktisk har 

blitt bevist etter feil og mangler i ett av 

produktene produsert av oss. 

Sertifisert iht.: 

 

 

Akzo Nobel Coatings AS 

Postadresse: 

Postboks 565,  

1411 KOLBOTN 

Tlf.:  +47 66 81 94 00  

Fax    +47 66 81 94 51  

Web: www.casco.no 

 

RENGJØRING 

 

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på 

huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe 

og vann. Verktøy rengjøres med vann før det er 

herdet. Herdet lim fjernes med Casco Limvask 

eller rødsprit. 

 

 

HELSE OG MILJØ 

 

Brannfare:   Ingen 

Helsefare: Produktet er vurdert 

ikke merkepliktig 

Ytterligere info: Se Sikkerhetsdatablad 

   

  

FDV 

 

Ikke aktuelt, gjelder kun overflate-  

Produkter. 

 


