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• Elastisk. 

• God tålighet mot vatten och 
kyla (-40OC). 

• Fäster mot målade, fuktiga 
och kalla ytor. 

 

 

 

 

 

 

Universallt monteringslim för inom- och 
utomhusbruk. Ger en fyllande och 
elastisk limfog. Fäster både på målade, 
fuktiga och kalla ytor. Tål både värme 
och kyla. Rekommenderas ej till cellplast 
av polystyrenfoam (frigolit). Fäster bra 
mot målade ytor samt mot fuktiga och 
kalla ytor, förutsatt att ytorna is- och 
frostfria.   

   
TEKNISK DATA 
 
Typ: Syntetiskt gummi i lösningsmedel 
Färg: Ljusgrå 
Konsistens: Thixotropic pasta 

Densitet: Ca 1040 kg/m3. 

Lösningsmedel: Aliphatic hydrocarbons och 
methyl ethyl ketone (MEK). 

Torrhalt: 60 %. 

Flampunkt: Brandklass 1. Flampunkt vid – 15OC. 

Temperaturbeständighet: > 0OC - 100OC. 
 
 
APPLIKATIONSDATA 
Arbetstemperatur: +15OC - +30OC 
Monteringstid: Ca 0 - 5 min i rumstemperatur. 
Fuktbeständighet: Mycket god. 
Åtgång: Ca 80 löpmeter p/liter vid 4 mm limsträng i 
diameter 
Lagringstid: 18 månader (Ej öppnad förpackning). 
Förvaras svalt och frostfritt. 
Verktyg: Casco ProGun P160. 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
Märkning 
Mycket brandfarligt. Kan vara farligt vid inandning. 
Förvara oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från 
antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god 
ventilation. Innehåller nafa och metyletylketon. 
 

Hantering- och Rengöringsföreskrifter 
Vid hudkontakt tvätta omedelbart med tvål och vatten. 
Redskap och limfläckar rengöres med lösningsmedel 
av petroleumtyp eller mekaniskt.  
 
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet. 
 
BRUKSANVISNING 
Gör så här: 
Montera patronen i limpistolen. Skär av 
plastmunstycket och punktera membranet i patronen. 
Avlägsna smuts, damm, vatten, frost och andra 
föroreningar från de ytor som skall limmas. Pressa ut 
limmet i strängar på underlaget eller på materialet. 
Tryck fast så at limmet väter kontaktytorna. Om bättre 
monteringshugg önskas, drag isär materialet och vänta 
några sekunder så att limfogen luftats ordentligt. Tryck 
sedan på materialet på plats.  
 
Vid vissa limningar kan det vara lämpligt att hålla 
materialet på plats tills limmet bundit, med hjälp av t 
ex enstaka spik, tvingar eller liknande. Låt dessa sitta 
kvar ca 1 dygn. Kontrollera alltid att limmet fäster på 
det tilltänkta materialet.  
 
 
FÖRPACKNING 
 
12 x 300 ml.  
 
160 ml.  
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att 
finna den lämpligaste arbetsmetoden.  
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, 
kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I 
varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll 

Certifierad enligt: 
 

 

Sika Sverige AB 
163 08 Spånga, Sverige 
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: www.casco.com 
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