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Erstatter: 2014-10-08 Date: 2016-10-11 

Casco Contact 
 

 

 

•  Vanntynnet 
 
•  Luktfri  
 
• Høy limstyrke 
 
• Lett å påføre 
 
• For sugende og ikke-sugende underlag 
 
• Egnet for gulvvarme 
 
• Egnet for trinsestol 
 
• Re-aktiveres med varme inntil 5 dager 
 

Egnet for gulv- og veggvinyl, PVC-
belegg, PVC-frie belegg, gummi, 
linoleum, kork, laminat, skinn, tekstil, 
metall, og styropor. 
 
Viktig! Fester ikke til messing eller 
kobber.  
 

 
TEKNISK DATA  
 
Produkttype: Superior polymer dispersjon 

Farge: Beige 

Konsistens: Tyktflytende 
Densitet: Ca. 1360 kg/m3

  
pH: 7 
Løsemiddel: Vann 
Oppbevaring: Minst 12 måneder i uåpnet 
emballasje i romtemperatur (ikke under +5 °C, 
tåler ikke frost) 
Flammepunkt: > 100 °C, ikke aktuelt  

 

All informasjon er basert på ca. 20 °C og 65% relativ luftfuktighet. 

 

 
APPLIKASJONSDATA 
Påføringstemperatur: +15 °C - +25 °C 
Forbruk: 2 - 4 m2

/l (300 – 700 g/m
2
) avhengig av 

underlag 
Monteringstid: 30 min til 4 timer 
Gangbar: umiddelbart  
Verktøy: Rulle, glatt sparkel eller pensel.  
 
BRUKSANVISNING 
Underlaget må være permanent tørt, fast, jevnt og 
uten sprekker, fri for forurensende stoffer. Bruk en 
egnet avrettingsmasse for å jevne ut ujevnheter i 
underlaget. Gammelt eksisterende gulvbelegg, f.eks. 
fliser, belegg, etc., må rengjøres grundig (avfettes) og 
slipes. 
 
FORBEHANDLING 
Underlaget skal være rene, tørre og frie for fett, olje og  
 

støv.  
 
PÅFØRING 
Påføres med en glatt sparkel, rulle eller pensel i et 
jevnt sjikt på begge flater. Når limet er fingertørt 
legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. 
Tilpasningen må være nøyaktig siden limet «hugger» 
med en gang. Hvis det er nødvendig med justering, kan 
limet reaktiveres med en varmluftblåser inntil 5 dager 
etter at limet er tørket.  
Gulvbelegget er gangbart umiddelbart. 
 
RENGJØRING 
Uherdet lim rengjøres med vann før limet er herdet. 
Herdet lim fjernes mekanisk eller med Casco Brutal 
Wipes. Unngå hud- og øyekontakt. Hvis øyekontakt, 
skyld grundig med store mengder vann. Lim på huden 
fjernes med såpe og vann.  

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARNOPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARNOPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARNOPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN    
    
Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon 
 
 
AVFALL 
Unngå at det produseres avfall, eller reduser 

avfallsmengde til et minimum i den grad det er mulig.  
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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  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  

Web: www.casco.no 

 
 

Avfallshåndtering må skje i samsvar med lokalt 

regelverk. Tom og tørr emballasje kan leveres til  

gjenvinning.  SIKA NORGE AS er tilsluttet Grønt  

Punkt Norge med medlemsnummer 11339.  

 

Vennligst kontakt lokal myndighet for rettledning om 

avfallsbehandling. Unngå kontakt med store mengder 

spillmateriale og utslipp til jord og vannveier på 

overflaten. 

 

Den europeiske avfallslisten (EAL)10 13 11 annet avfall 

av sementbaserte komposittmaterialer  

enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10. Farlig avfall. 

rester og ikke utherdet produkt er farlig avfall og 

leveres til Miljøstasjon. 

 

SERTIFIKAT 
Casco Contact er sertifisert i henhold til EMICODE EC1 
PLUS.  
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
EMBALLASJE 
1 liter 
5,5 liter  
 
 
FDV 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter 
 


