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Erstatter: 2010-08-04 Dato: 2012-07-17 

Casco Kontaktlim S9 
Super 3831 

 

 

 

 Flytende konsistens 

 Lett å påføre 

 Hurtigtørkende 

 Inneholder ikke Toluen 

 places with high humidity. 

 

 

Kontaktlim S9 Super er et løsemiddelbasert 
kontaktlim med gode påføringsegenskaper. 
Limer de fleste materialer som plastlaminat, 
gummi, trappeneser, plastlister osv. Skal ikke 
benyttes på Polyeten og styropor (isopor). 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype:  Polykloropren  
Emballasje:  0,3 ltr, 1 ltr og 5 ltr 
Farge: Gul 
Løsemiddel: Ethylacetat, aceton, Heptan 
Tørrstoff:  23 % 
Konsistens:  Tynt flytende 
Densitet:  900 kg/m3 
Viskositet:  ca 2300 mPas ved +20 oC 
Ventetid: 10 – 20 min avhengig av lim 

mengde, temperatur og 
materialer 

Monteringstid:  Ca 40 min 
Påføringstemp.:  Minst +15 oC  
Forbruk: 3-6 m2 pr liter påført begge 

flater   
Temp bestandighet: -30 oC - +75 oC 
Oppbevaring:  Minst 12 mndr. i  
  uåpnet emballasje ved 
  + 10- + 30oC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUKSANVISNING 
 
Forbehandling 
Flatene skal være rene, tørre og frie for fett, olje og støv. 
Sliping og/eller avfetting med et løsemiddel anbefales. Sterkt 
sugende underlag primes med en blanding av 1 del Kontaktlim 
S9 Super og 4 deler Kontaktlim fortynner 3835. 
 
 
 
Påføring 
Påføres med en glatt sparkel eller pensel i et jevnt sjikt på 
begge flater. 
 
Montering 
Når limet er fingertørt(løsemiddelet skal være fordampet) 
legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Monter 
flatene nøyaktig da limet binder umiddelbart og gir ingen 
mulighet for justering. 
 
Begrensinger 
Hefter ikke på Polytehylen, Polypropylen eller teflon. Ved 
liming av veldig myk PVC anbefaler PU kontaktlim 3837. Må 
ikke benyttes på polystyrenskum. Asfalt, tjære og 
bitumenholdige produkter bryter ned limfilmen. 
 
Rengjøring 
God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. 
Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder. 
Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt et 
hudrensemiddel. Verktøy rengjøres med Kontaklimfortynner 
3835. herdet lim fjernes mekanisk. 
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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 

 

 

 

SUPPLERENDE PRODUKTER 
 
Casco kontaktlim fortynner 3835 
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Meget brannfarlig 
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Helseskadelig, Lokal irriterende Unngå 
innånding. Sørg for god ventilasjon. Unngå 
hud- og øyekontakt. Unngå åpen ild og røyking 

 
Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. 
 
 
FDV 

 

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 


