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Cascol Indoor
3304

 Snekker- og sløydlimet
 Lang lagringstid

Cascol Indoor er et dispersjonslim til treliminger
innendørs, ved for eksempel fugeliming og
monteringsarbeider av møbler og andre
trearbeider. Ikke til bærende konstruksjoner.

 Kort presstid

TEKNISKE DATA
FORBEHANDLING
Produkttype:
Emballasje:
Farge:
Løsningsmiddel:
Tørrstoff:
Konsistens:
Densitet:
Ph:
Viskositet:
Monteringstid:
Fuktinnhold i
materialer:
Påføringstemperatur:
Fuktbestandighet:
Forbruk:

Presstid:

Oppbevaring:

Dispersjonslim på PVAC
Basis
100 ml, 300 ml, 750
ml, 5 l kanne
Hvit, fargeløs når
herdet
Vann
47 %
Tyktflytende
1080 kg/m3
5-7
8000-16000 mPas,
Brookfield RVT, sp. 6;
20 rpm, 25oC
0-10 min.
Anbefalt mellom 7-10 %
+ 10oC- +70oC
Klasse D2
60-200 g/m2, på hardtre og eksotiske treslag anbefales det å
lime begge flater.
Minst 5 min. Presstrykket kan løsnes
etter 10-70 min. ved
+ 20oC. Dersom limfugen
varmes opp kortes
presstiden.
36 mndr. i uåpnet
emballasje. Oppbevares
svalt. Bør omrøres
godt før bruk ved
lengre lagringstid.

Underlaget skal være rent, tørt, mest mulig nybearbeidet og
fritt for løse partikler. Best resultat oppnås med nyslipte eller
nyhøvlede materialer.
PÅFØRING
Påføres direkte fra limflasken, med tannet sparkel, med
rull/pensel eller mekanisk limspreder. En eller begge flatene
påføres et jevnt sjikt med lim. Sammenføyning kan skje
umiddelbart. Ved liming av harde materialer, og materialer som
er vanskelige å lime, for eksempel teak, skal limet påføres på
begge flater. Limet må alltid kjennes klebrig ved
sammenføyning. Benytt ikke redskap av jern, da misfarging kan
forekomme. Emner i eik kan reagere med komponentene i limet
som kan gi misfarging. Vi anbefaler en pre-test ved liming av
eik.
RENGJØRING
Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes
med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres
med vann før det er herdet. Herdet lim fjernes med Casco
Limvask eller rødsprit.
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HELSE OG MILJØ
Brannfare:
Helsefare:
Ytterligere info:

Ingen
Produktet vurderes ikke
merkepliktig
Se Sikkerhetsdatablad

FDV
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

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

