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Gulvlim til tekstile 

belægninger med og uden 

latexskum bagside og PU 

bagside samt nålefilt, kokos 

og sisal. 

• Opløsningsmiddelfri 
 
• Godt begyndelseshug 
 
• Kan anvendes ved gulvvarme 
 
• Kontorstolefast 
 
• Indeholder ikke APEO 
 
 

TEKNISKE DATA  

 

Basis: copolymer akryl dispersion 

Farve: beige 

Opløsningmiddel: vand 

Konsistens: tixotropisk 

Vægtfylde: ca 1.300 kg/m
3
 

Tørstof: ca. 77 % 

Viskositet: ca. 47 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm,  

25 ºC 

Forbrug: 2-4 m²/l  

Påføringstemperatur: +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF  

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat 

Monteringstid: ca. 0-30 min. 

Flammepunkt: intet 

pH: ca. 7,3 

Værktøj: tandet spartel fx. 6108, 6118 eller 6121 

Resistens: god varmeresistens og ingen misfarvning 

 

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs  
(+20 ˚C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og 
afhænger af de klimatiske forhold.  
 

 FORBRUG 
Materiale Sugende underlag 

Tekstil 2-4 m
2
/l 

 
 

KRAV TIL UNDERLAGET 

 Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt 

plant og stabilt. 

 Det skal være rengjort, så det fremstår fri for 

fedt, olie, sæberester og andre skillemidler. 

 Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i 

spånplade max. 8-12 %. 

 Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget. 

 
ANBEFALET ARBEJDSMETODE  

 Omrør gerne limen inden brug. 

 Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren 

mht. temperatur og RF. 

 
På sugende underlag 

 Påfør limen med en tandet spartel (6108, 6118 

eller 6121). Anvend ikke mere lim end der er 

nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor 

monteringstiden. 

 Montér belægningen efter en kort ventetid. 

Belægningen gnides godt fast i limen, således at 

alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal  

belægningen tromles. 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og 

kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, 

påtager vi os intet ansvar for resultaterne.  Vores ansvar dækker 

udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes 

fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret. 

 

Certificeret iflg: 

 

Sika Danmark  A/S 
Hirsemarken 5 
3520 Farum 
Danmark  
Telefon: +45 702 77 703 
Web: www.casco.dk 
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På ikke sugende underlag 

 Hvis det er muligt laves et sugende underlag på 

2-3 mm ved at anvende en gulvspartelmasse 

med lav krympning og god vedhæftning til 

underlaget.  

 Følg derefter instruktionen for sugende underlag.  

 

 Hvis det ikke er muligt at anvende en 

gulvspartelmasse anvendes følgende metode. 

 På et ikke sugende underlag er det vigtigt at lade 

vandet i limen afdampe så meget som muligt 

inden montering.  

 Påfør limen med en tandet spartel (6108, 6118 

eller 6121) og vælg fremgangsmåde A eller B 

herunder. 

A: Montér belægningen i den våde lim og sørg 

for god vedhæftning. Træk derefter tæppet 

tilbage og lad limen lufte i ca. 5-15 min. Montér 

herefter tæppet igen. 

B: Er luftning ikke mulig, så påfør limen og vent 

ca. 15-25 min. eller når limen er fingertør. Montér 

derefter tæppet i den semi-tørre lim. 

 Belægningen gnides godt fast i limen, således at 

alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal  

 belægningen tromles. 

 
 

EMBALLAGE 

 10 liter  
 
HOLDBARHED OG OPBEVARING 

 12 mdr. i tæt, lukket emballage ved min.  

+10 ºC og max +30 °C. Frostfrit. 

 
 

 
 

EMICODE 

 EC 1 plus: meget lav emission plus. 
 
BORTSKAFFELSE 

 Produktrester, rengøringsvand og beholdere 

med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid 

gældende regler og love. 

 
SIKKERHED & MILJØ 

 Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der 

kommer lim på huden kan det inden hærdning 

fjernes med varmt vand og sæbe eller Casco 

Brutal Wipes eller lignende.  

 Rengør værktøjet med vand inden limen er tør. 

 Sørg altid for at anvende passende 

sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m. 

 Opbevares utilgængeligt for børn. 

 Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for 

produktet på www.casco.dk. 

 
BEMÆRK 

 Følg de relevante produktdatablade ved brug af 

supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler 

vi, at producenten kontaktes for yderligere 

information. 

 Følg kravene i de gældende bygnings-

reglementer, retningslinjer og datablade.  

 Se venligst det landespecifikke datablad. 

 Denne produktinformation erstatter alle tidligere 

udgaver. 

 

 
 
 
 

 

Det tidsrum der er nødvendigt for 
at tørre limen ud på fx ikke 
sugende underlag, for at undgå 
luftbuler. Ikke alle lime har denne 
fase, men skal i stedet have 
belægning monteret med det 
samme.  

Det tidsrum, hvor gulv-
belægningen monteres på 
underlaget, skæres til osv. 
 

Det tidsrum hvor gulv- 
Belægningen monteres på  
underlaget, skæres til osv.  

Det tidsrum, hvor limen er 
tørret, men det fortsat er 
muligt at varmeaktivere den. 
  

Limfaser ved montering af gulvbelægning 
 

     VENTETID 
 

MONTERINGSTID (VÅDLIMNING) 
 

 MONTERINGSTID (HÆFTLIMNING) 
 

VARMEAKTIVERING 
 

TID 


