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 Kun innendørs bruk 

 Minst en av flatene skal være 
sugende 

 Prisgunstig alternativ 

 Smidig konsistens 

 Lett å påføre 

 Bra våthugg 

 

 

 places with high humidity. 

 

 

Vanntynnet monteringslim med bra våthugg. 
Brukes til liming av sugende materialer som f 
eks panel, terskler, listverk, ornamenter, MDF, 
gips- og sponplater, isoleringsmaterialer og 
lister av Polystyrenskum osv. på underlag som 
tre, trefiber, puss, betong og lignende. Kan kun 
benyttes inne og minst en av flatene skal være 
sugende 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype:  Akrylat dispersjon 
Farge:  Hvit 
Emballasje:  300 ml 
Løsemiddel:  Vann fordamper ved herding 
Tørrstoff:  78 % 
Viskositet:  Smidig pasta 
Densitet:  1,62 g/cm3 
Skinndannelse:  Ca. 5-10 min. ved 

  normal 
  arbeidstemperatur 
Herdetid:  3 døgn ved + 20oC.  
  Herdetiden vil 
   forlenges ved 
  lavere temperatur  
Arbeidstemp.:  +15 oC - +40o C 
Temp.bestandighet: -15oC - +70oC 
Forbruk: Ca 10 lpm ved 6 mm limstreng 
Oppbevaring:  Minst 12 mndr. i  
  uåpnet emballasje ved 
  romtemperatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORBEHANDLING 
 
Flatene skal være rene, tørre og fri for  
fett,olje, støv og løse partikler. 
 
 
PÅFØRING 

 

Påføres med fugepistol av god kvalitet som 
f eks Casco Pro Gun P 160 fugepistol Påfør  
limet punktvis eller limstrenger vertikalt med 
maks. 20 cm mellomrom. Trykk materialet godt  
til underlaget.  OBS! En av flatene skal være  
sugende. 
 
 
BEGRENSNING 
 
Kun til innvendig bruk. En av flatene skal være sugende.Skal 
ikke benyttes til liming der limfilmen kan utsettes for 
fuktighet. Begrenset feste på f eks PE, PP og andre fete 
plasttyper, Teflon, Voks, Neopren og Bitumen. Vi anbefaler  
alltid en pre-test for å sikre at limet har god 
vedheft til materialene. 
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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 utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 

 

 

 

 

Sertifisert iht.: 

 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71 
12026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Ingen 
Helsefare: Ingen 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
For mer informasjon, se Sikkerhetsdatablad. 
 
 
RENGJØRING 
Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes 
med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres 
med en tørr klut og Casco Limvask ved behov, før det har 
herdet. Herdet lim fjernes mekanisk. 
 
 
SUPPLERENDE PRODUKTER 
 
Casco ProGun P160  
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 
 
 
 


