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PRODUKTDATABLAD

CascoProff Extra
Gulvlim, egnet til limning af PVC, LVT og tekstilgulvbelægninger.

PRODUKTBESKRIVELSE
Gulvlim der kan anvendes til de fleste typer PVC-, LVT- 
og tekstilgulvbelægninger, klorfrie belægninger med 
primet bagside samt gummibelægninger op til 4 mm.

ANVENDELSE
PVC▪
LVT▪
Tekstilgulvbelægninger▪
Klorfrie belægninger med primet bagside▪
Gummibelægninger op til 4 mm tykkelse▪

EGENSKABER
Hurtigtsættende gulvlim med gode vedhæftnings-
egenskaber

▪

Hurtigt hug▪
Lang monteringstid▪
Kan anvendes ved gulvvarme▪
Indeholder ikke APEO▪
Kontorstolefast▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Copolymer akryl dispersion

Emballage 10 liter plastik spand

Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i 
godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).

Opbevaringsforhold Må ikke udsættes for temperatur under 0°C og over 30°C.

Farve Beige

Densitet Ca. 1,25 kg/l

Tørstofindhold vægt Ca. 75 %

Viskositet Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25°C
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Konsistens Tixotropisk

ANVENDELSE

Forbrug 1 liter / 3-6 m²

Afkast Belægningsmateriale Sugende undergulv Ikke sugende undergulv
Homogen PVC 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Vinyl med bagside 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Polyolefine 4-5 m²/l 5-6 m²/l
Tekstil 3-4 m²/l 3-4 m²/l

Temperatur på underlaget Anvendelsetemperatur: +18°C til +23°C og 20–70% RH.
Disse forhold skal opretholdes i min. 96 timer (4 dage) for bedste resultat.

Fugtindhold i underlaget Restbyggefugt i betonen må ikke overstige 85%RF og fugtindhold i spån-
plade bør ligge mellem 8 - 12%RF

Anvendelsestid Monteringstid: ca. 0–20 minutter; efterjusteringstid: 20-90 minutter. Li-
men kan blive varmeaktiveret i op til 120 minutter.

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad 
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data. på www.casco.dk

INSTRUKTION
Når der anvendes en belægning, der har været slebet 
eller har en sugende bagside, er det vigtigt, at der våd-
limes indenfor max. 45 min.
 
Note!
Gummibelægninger skal altid monteres på et sugende 
underlag i våd lim.
Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren mht. 
temperatur og RF.
 
PÅ SUGENDE UNDERGULVE
 
1. Påfør limen med en tandet spartel. Anvend ikke me-
re lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæft-
ning indenfor monteringstiden.
2. Montér belægningen så snart det er muligt eller ef-
ter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i li-
men, således at alle luftbuler forsvinder og der opnås 
god kontakt mellem lim ogbelægning.
For bedste resultat skal belægningen tromles.
3. Sørg for at der fuld kontakt til hele belægningens 
bagsiden
   
PÅ IKKE SUGENDE UNDERGULVE
  
For bedste resultat, laves et sugende underlag ved at 

anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og 
god vedhæftning til underlaget. Byg et lag op på 2-3 
mm. Følg derefter anvisningen ovenfor for "sugende 
underlag".
Hvis det ikke er muligt at anvende en gulvspartelmas-
se anvendes følgende metode. På et ikke sugende un-
derlag er det vigtigt at lade vandet i limen afdampe så 
meget som muligt, sådan at der undgås buler ved 
montering. Lad limen blive fingertør og ikke viser at 
den klistre (vær opmærksom på dette ikke er egnet til 
linoleum).
1. Påfør lim en med en tandet spartel og vælg frem-
gangsmåde 2A eller 2B herunder.
2A. Montér belægningen i den våde lim og sørg for 
god vedhæftning. Træk belægningen tilbage og lad li-
men lufte i ca. 10-20 min. Montér herefter belægnin-
gen igen og gnid godt fast.
2B. Er luftning ikke mulig, så påfør limen og vent ca. 
20-30 min. eller når limen er finger tør. Montér deref-
ter belægningen i den semi-tørre lim.
3. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle 
luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægnin-
gen tromles efter. Sørg for at der fuld kontakt til hele 
belægningens bagside.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Inden montering skal underlaget være rent, plant, sta-
bilt og fri for støv, samt have tilstrækkelig tryk- og 
trækstyrke.
I øvrigt henvises der til Gulvfakta´s anvisninger for un-
dergulve
Restbyggefugt i betonen må ikke overstige 85 %RF og 
fugtindhold i spånplade bør ligge mellem 8 - 12%RF
Når der limes gummi-  og klorfrie belægninger, skal 
minimumsstyrken i underlaget være min. 1,0 MPa.

ANVENDELSE

Værktøj:
Tandspartel f.eks. Casco hård metal spartel 6108, 6118 
and 6121.
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RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøjet med vand inden limen er tør. Tørret 
lim kan opløses i sprit.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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