For experts from experts

Med Casco Floor Expert,
hamnar du inte i klistret!
Varje golv är unikt och när man väljer lim, måste man bl. a. tänka
på arbetsmiljön, underlagets konstruktion, lagkrav samt säkerhets- och hälsofaktorer. Dessutom måste slutresultatet bli riktigt
proffsigt från dag ett, men också hålla i många år framöver.
Casco Floor Expert-produkterna är speciellt framtagna till golvläggarna - det ska vara lätt att välja rätt produkt och att lyckas.
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Ett varumärke alla möjligheter!
En lösning som gör arbetet enklare. Nu behöves bara ett
varumärke för att skapa högkvalitativa golv.
Casco Floor Expert är det professionella sortimentet för
framgångsrikt arbete och är säkert och enkelt att använda.
Med tydliga förpackningar och lättarbetade produkter gör vi
livet lite enklare för dig som är golvläggare.
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Ett komplet

AVJÄMNINGSMASSOR – ROTBRUK
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≈
xh

x-x mm

Beläggningsbar

Användningsområde

Skikt

FIN

2

1-5 mm

3h

EF

2

1-20 mm

2h

ZZ

1+2

0-5 mm

30 min

RR

1+2

1-10 mm

4h

AST

2

0-5 mm

12 h

SP-X

2

0,5-25 mm

16 h

ZM

2

1-10 mm

24 h

ZM RAPID

2

1-10 mm

1,5-2 h

MXF

2

3-40 mm

24 h ****

MX

2

3-40 mm

24 h ****

DSP

2+3

3-15 mm

24 h ***

H

HL 10

2

1-10 mm

från 6 h

H

HL 50

2

3-50 mm

från 6 h

AP

2

1-30 mm

24 h *

APF

2

3-30 mm

24 h *

SEZ PLUS

2

12-100 mm

Base

G

C

24 h

Primer
Tillbehör

VD
VD FIX
VD SUPER
VD MOISTURE BLOCK

PZG / RENOTEX

C = Cementbaserad | G = Gipsbaserad | H = Hybrid Cement/Gips | * = 24 timmar < 3 mm | ** = 48 timmar < 3 mm | *** = 24 timmar < 5 mm | ***
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tt sortiment
PVC

x kg

Linoleum

1 m2

Åtgång / 1 mm

1,3 kg/m2/mm
1,4 kg/m2/mm

CascoProff GP

CascoLin Plus

CascoProff

CascoLin Extra

CascoProff Extra

CascoProff GP

CascoProff Extra LE
1,1 kg/m /mm
2

CascoProff Universal

1,6 kg/m /mm
2

CascoProff HighTack

1,3 kg/m2/mm

Trä

1,5 kg/m2/mm

Textil

1,5 kg/m2/mm
1,5 kg/m /mm
1,8 kg/m /mm
2

1,8 kg/m2/mm
1,8 kg/m2/mm

GOLVLIM

Parkett Elastic Plus
2

CascoProff Textile
CascoProff TapeFix
CascoProff GP

Gummi

Special

1,6 kg/m /mm
2

1,8 kg/m2/mm

Gummilim

CascoProff Conductive

1,5 kg/m2/mm

CascoThan 2K

iFloor
CascoProff Solid

1,5 kg/m2/mm

DraLoss Primer

1,8 kg/m2/mm

CascoPlomb
90-100 g/m2
90-150 g/m2

Våtrum

100-150 g/m

2

175 g/m2
1 x 25 m / 1,2 x 42 m

Aquaproff
CascoProff GP

** = 24 timmar < 10 mm
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Spackel och
avjämningsmassor

Spackel och avjämningsmassor från
Casco Floor Expert.
Med vårt breda sortiment och avancerade teknologi, förser vi plattsättare
och golvläggare med premiumprodukter av högsta kvalitet.
Vi har förvandlat SCHÖNOX spackel och avjämningsmassor till Casco Floor Expert
för att göra livet enklare för alla golvläggare. Under Casco Floor Expert har vi samlat
alla produkter du behöver för att kunna lägga och färdigställa professionella golv.
På förpackningarna finns allt du behöver veta - enkelt, tydligt och i detalj:
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• Väl synlig information för att välja rätt typ av produkt: “Hand”, “Flow” eller “Base”
• Produkternas färger är tydligt relaterade till produktgrupperna
• Ikoner som ger dig en snabb överblick av den viktigaste informationen
• Enkelt att se vad produkten ska användas till

Flow

I produktgruppen Flow erbjuder vi professionella självnivellerande avjämningsmassor för de flesta typer av applikationer och
underlag. Det spelar ingen roll om arbetet ska gå riktigt snabbt
eller löper över lång tid, eller om det handlar om finputsning med
riktigt tunna skikt jämfört med fallspackling i våtrum. Oavsett
vilket så har vi produkterna. Våra avjämningsmassor är av högsta
kvalitet och ger dig maximal flexibilitet i ditt dagliga arbete.

Flow

För att få bästa tänkbara konstruktion måste grunden väljas och
utföras med omsorg. Med Casco Floor Expert blir valet enklare.

Hand

I produktgruppen Hand finns många sorters hand- och lagningsspackel för olika professionella applikationer. Spacklet
är redo att beläggas allt i från 30 minuter upp till ca 16 timmar
efter applicering, allt beroende på vald produkt. Skikttjockleken kan variera mellan 0,5 till 20 mm. Alla produkter ger
förstås en jämn och fin mattläggningsbar yta.

Hand

När du behöver ett snabbt handspackel för lagning eller helspackling av mindre ytor, då är Casco Floor Expert det rätta
valet.

Casco Floor Expert rotbruk är det professionella valet för
utjämning, reparation och gjutning. Spacklet tål höga laster
- vilket gör att de passar perfekt för både fasta och flytande
konstruktioner där det ger en stabil grund.
Rotbruken inom gruppen Base är redo att beläggas efter
cirka 24 timmar och skikttjockleken varierar från 10 till 80
mm.

Base

Base

9 9

≈

C

SP-X

Flow

C

1,5-2 h

ZM RAPID

Dammreducerad finavjämning med
mycket flyt
SP-X SuperPlan reducerar dammet med
90% vid blandning vilket gör den perfekt
att använda där angränsande ytor inte
kan täckas/stängas av, t ex vid renovering
av köpcentrum, sjukhus. SP-X SuperPlan
har fina självavjämnande egenskaper och
rekommenderas till golv som ska
ytbeläggas. För inomhusbruk. Har hög
tryck- och böjhållfasthet och därmed ett
bra val för offentlig miljö.

Finavjämningsmassa för snabb beläggning
ZM RAPID är en riktigt snabbhärdande
avjämningsmassa som är klar att beläggas
redan efter ca 1,5-2 timmar, med de flesta
typer av ytskikt. Fungerar utmärkt för
ingjutning av värmegolv och har hög
tryckhållfasthet samtidigt som den har
mycket bra flytförmåga. Går också bra att
pumpa.

Skikt: 0.5-25 mm

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1

Gångbar: efter ca 3 timmar

Artikelnummer: 501967

Beläggningsbar: efter ca 24 timmar

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

Skikt: 1-10 mm
Gångbar: efter ca 1-1.5 timmar
Beläggningsbar: efter ca 1-2 timmar

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 501969
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C

C

MX
Dammreducerad avjämningsmassa, inne
MX är en avjämningsmassa framtagen
speciellt för avjämning, flytspackling och
värmegolv i våtrum, endast inomhus.
MX har liten krympspänning. Torktiden är
beroende på skikttjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 1 dygn.
Skikt: 3-40 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar

MXF
Fiberförstärkt avjämning, inne
MXF är en speciellt utvecklad avjämningsmassa med fibrer vilket gör att
risken för krympspänning minskar.
Rekommenderas för bl a fallspackling,
värmegolv, utrymmen med tillfällig och
permanent vattenbelastning inomhus.
Torktiden är beroende på skikttjocklek
och klimatförhållande. Upp till 10 mm är
beläggningsbar efter 1 dygn.

Beläggningsbar: efter ca 24 timmar

Skikt: 3-40 mm

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1

Gångbar: efter ca 3 timmar

Artikelnummer: 501965

Beläggningsbar: efter ca 24 timmar

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 501964
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall
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C = Cementbaserad | G = Gipsbaserad | H = Hybrid Cement/Gips

C

ZM

DSP
Avjämningsmassa som ej kräver
ytbeläggning
DSP är en avjämningsmassa för betonggolv
som ej kräver ytbeläggning. För inom- och
utomhusbruk. Rekommenderas som golv
med normal belastning i t ex butiker,
industrier, lager, produktionshallar, garage,
källare, altaner. För ytor med stor belastning
och där snygg och homogen ytfinish
önskas, ska den ytbehandlas. Har mycket
hög tryck- och böjhållfasthet. Är vattenresistent.

Cementbaserad avjämningsmassa till de
flesta underlag
Självnivellerande avjämningsmassa för
hela golvet och till de flesta underlag. Kan
användas under textila, keramiska och
elastiska golvbeläggningar. Endast för
inomhusbruk. Tål kontorstolshjul och är
lämplig för golvvärme.
Skikt: 1-10 mm
Gångbar: efter ca 2 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar vid 5 mm
Emissionsklassning: EC 1 Plus R och och M1
Artikelnummer: 501968

Skikt: 4-15 mm

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS
Artikelnummer: 501963
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

PIGGROLLER

PZG
Stabilserande armeringsnät av glasfiber
PZG är ett spricköverbryggande
glasfiberarmeringsnät för stabilisering
av befintligt underlag som kombineras
med Casco Floor Expert avjämningsmassor och handspackel. Det är
alkalibeständigt, stresståligt för rörelser
och har mycket hög draghållfasthet.

För en jämn yta vid avjämning
Piggroller används för att ta bort
luftbubblor i avjämningsmassan.
Speciellt viktig vid avjämning i tunna
skikt.
Roller bredd: 50 mm
Spiklängd: 35 mm

Storlek: 1 x 25 m (25 m²)/rulle

C = Cementbaserad | G = Gipsbaserad | H = Hybrid Cement/Gips
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Flow och tillbehör

C

H

G

HL 10

H

HL 50

Snabbtorrkande dammreducerad avjämningsmassa som kombinerar funktionen
från gips och cement
Den nya golvavjämningsmassan HL 10
kombinerar de bästa egenskaperna från gips
och cement: den torkar snabbt, bygger upp
styrka snabbt och har låg krympning/
sprickbildning. Produkten är därför perfekt
när du behöver en snabb och säker
installation.

Snabbtorrkande avjämningsmassa som
kombinerar funktionen från gips och
cement
Den nya golvavjämningsmassan HL 50
kombinerar de bästa egenskaperna från gips
och cement: den torkar snabbt, bygger upp
styrka snabbt och har låg krympning/
sprickbildning. Produkten är därför perfekt
när du behöver en snabb och säker
installation.

Skikt: 1-10 mm

Skikt: 3-50 mm

Gångbar: efter ca 2 timmar

Gångbar: efter ca 2 -3 timmar

Beläggningsbar: Från 6 timmar

Beläggningsbar: Från 6 timmar

Emissionsklassning: EC 1 PLUS R

Emissionsklassning: EC 1 PLUS R

Artikelnummer: 574049

Artikelnummer: 574080

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

AP

G

APF
Fiberförstärkt gipsbaserad avjämningsmassa
APF är en fiberförstärkt avjämningsmassa
för inomhusbruk med hög hållfasthet. Den är
baserad på ett specialgips och har därför
ingen krympspänning och fungerar
spricköverbyggande. Passar till värmegolv
och svaga underlag såsom trägolv, gamla
limrester, lättbetong och liknande. Eftersom
APF är normaltorkande är skikttjockleken
och yttre klimatförhållanden avgörande för
torktiden. Torkar 3 mm/dygn beroende på
temperatur, luftfuktighet och ventilation i
belagt utrymme.

Flow

Högkvalitativ gipsbaserad avjämningsmassa
AP är dammreducerad och baserad på ett
specialgips vilket gör att avjämningsmassan inte har någon krympspänning. Passar
till svaga underlag såsom gamla limrester,
lättbetong, asfalt och liknande. Eftersom
AP är självtorkande är skikt- tjockleken
och de yttre klimatförhållanden helt
avgörande för torktiden. Torkar 3 mm/
dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och ventilation i belagt utrymme.
Skikt: 1-30 mm
Gångbar: efter ca 2 timmar
Beläggningsbar: 24 timmar (3 mm)

Skikt: 3-30 mm

Emissionsklassning: EC 1 PLUS och M1

Gångbar: efter ca 2 timmar

Artikelnummer: 501962

Beläggningsbar: 24 timmar (3 mm)

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

Emissionsklassning: EC 1 PLUS och M1
Artikelnummer: 501961
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

RENOTEX
Multiaxiell armeringsmatta av glasfiber
RENOTEX är en armeringsmatta av
glasfiber avsedd att användas som extra
förstärkning vid avjämning tillsammans
med APF. Glasfibervävens multiaxiella
uppbyggnad ger en kraftigt förstärkning
i alla riktningar.
Storlek: 1,20 x 42 m
Rulle: 50,4 m²/rulle
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C = Cementbaserad | G = Gipsbaserad | H = Hybrid Cement/Gips

≈
2h
C

RR
Högkvalitativt snabbhärdande
byggspackel
Ett mycket snabbhärdande, cementbaserat bygg/universalspackel för handspackling av de flesta typer av underlag.
Avsett för fyllning, lagning, reparation på
golv, väggar och i tak samt fallspacklingar
på golv. Casco Floor Expert RR kan
användas i tjocka skikt (upp till 50 mm).
Vid helspackling ska sandinblandning ske
om skikttjockleken är mer än 10 mm.
Skikt: 1-10 mm (10-50 mm blandad med sand)
Gångbar: efter ca 30 minuter
Beläggningsbar: efter ca 4 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 551113 (15 kg)
Förpackning: 15 kg, 64 st/pall

≈
2h

≈
3h
FIN

C

EF

Primerfritt finspackel
FIN är ett dammreducerat snabbhärdande
handspackel för inomhusbruk. Den är
primerfri och har låg åtgång. Den smidiga
konsistensen gör den lätt att applicera och
ytan får en slät, snygg finish. FIN kan
användas upp till 5 mm skikttjocklek, lokalt
kan upp till 20 mm appliceras.

Snabbhärdande fin- och kombispackel
EF är ett dammreducerat universal-/
kombispackel för lagning, fyllning, reparation,
fall- och finspackling för inomhusbruk.
Utmärkt till fallspackling och vid värmegolv.
Lokalt kan tjockare skikt appliceras. Den har
låg krympspänning och blir snabbt
beläggningsbar. Avsedd för golv som ska
förses med ytbeläggning i bostäder, kontor,
sjukhus, skolor mm.

Skikt: 1-5 mm
Gångbar: efter ca 1 timme
Beläggningsbar: efter ca 3 timmar

Skikt: 1-20 mm

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1

Gångbar: efter ca 1 timme

Artikelnummer: 501973

Beläggningsbar: efter ca 2 timmar

Förpackning: 15 kg och 60 st/pall

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1
Artikelnummer: 501972 (15 kg), 501971 (25 kg)
Förpackning: 15 kg, 60 st/pall och 25 kg, 42 st/pall

≈
0,5 h
C

ZZ

G

AST

Vitt mycket snabbt handspackel
ZZ i är ett vitt mycket snabbt handspackel
för snabba lagningar, finspackling,
utjämning. Den snabba härdtiden gör ZZ
till det perfekta valet vid snabba lagningar,
finspackling och utjämning av nivåskillnader. Den vita färgen gör risken minimal för
färggenomslag när ljusa ytmaterial
används. Den är primerfri och flexibel.

Gipsbaserat handspackel
AST är dammreducerat, gipsbaserat och
är primerfritt. Används vid fin- och
lagningsspackling. För cement-, gips- och
träbaserade underlag. Bra i kombination
med Casco Floor Expert gipsbaserade
avjämningsmassor. Gör det snabbt att
färdigställa ett gipsbaserat golv. Ger
snygg finish och har låg krympspänning.

Skikt: 0,5-5 mm

Skikt: 1-5 mm

Gångbar: efter ca 20 minuter

Gångbar: efter ca 1 timme

Beläggningsbar: efter ca 30 minuter

Beläggningsbar: efter ca 12 timmar

Emissionsklassning: EC 1R PLUS och M1

Emissionsklassning: EC 1 PLUS och M1

Artikelnummer: 502177 (4,5 kg)

Artikelnummer: 501970

Förpackning: 4,5 kg, 160 st/pall

Förpackning: 15 kg och 60 st/pall
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Hand

C

SEZ PLUS

Base

C

ROTNÄT
Snabbhärdande fin- och rotbruk
SEZ PLUS är snabbhärdande fin- och
rotbruk för avjämning, lagning och
utfyllnad av gjutna och massiva underlag,
inomhus. Klarar hög belastning och därför
lämplig för både fasta och flytande
konstruktioner. Utmärkt att använda vid
ingjutning av elektriska värmegolvslingor

Armeringsnät för förhöjd böjstyvhet
ROTNÄT armeringsnät ökar böjstyvheten
i underlaget. Nätet är 760 mm x 1160
mm stort med rutor som är 70 x 70 mm
stora. Godset är 2,5 mm tjockt. Rekommenderas vid avjämning på träbaserade
underlag och vid flytande konstruktioner.

Skikt: 10-80 mm

Storlek: 0,76 x 1,16 m

Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1R PLUS
Artikelnummer: 501948
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

NIVÅPINNAR

VATTENHINK 10 L
Används för att nå upp till önskad nivå vid
självavjämnande avjämningsmassa

Praktisk mäthink
med gradering

Förpackning: 1 x 50 st

Förpackning: 1 x 10 l

AVSTÄNGARLIST
Skummad polytetenlist
Används vid uthällning av självavjämnande avjämningsmassa.
Förpackning: 2 st 30 x 30 x 2500 mm
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5 st 150 x 30 x 2000 mm

C = Cementbaserad | G = Gipsbaserad

VD FIX
Snabb primer redo att använda
VD FIX är särskilt effektiv för att skydda mot
fukt i avjämningsmassa med kort torktid.
Rekommenderas också för att minska
absorptionsförmågan och öka vidhäftningen på spackel och avjämningsmassor.
Endast för inomhusbruk.
Åtgång, koncentrerad: ca 100-150 g/ m2
Torktid: 10 minuter - 1 timme

Vattenbaserad fukt- och alkalispärr som möjliggör tidigare
installation av golvbeläggningar
VD Moisture Block är en vattenbaserad fukt- och alkalispärr som kan
användas på betong med en RF på upp till 96%. Den är färdigblandad
och den korta torktiden möjliggör priming och avjämning samma dag.

Emissionsklassning: EC 1, M1
Artikelnummer och förpackning:
503766
5 kg 90 st/pall

Åtgång: 175 g/m2 /lager/, appliceras i två lager
Torktid: 15 - 30 minuter
Emissionsklassning: EC 1 Plus, M1
Artikelnummer: 587498
Förpackning: 10 l

VD SUPER

Vattenbaserad färdigblandad specialprimer
VD SUPER är en vidhäftningsprimer för släta, täta och ej sugande ytor
innan användning av Casco Floor Expert spackel, avjämningsmassor och
rotbruk. Till exampel: keramik, natursten, stålslipad, polerad, kompakt
eller högalkalisk betong, rostskyddsbehandlad metall, terrazzo och
hård gjutasfaltsbeläggning med bra vidhäftning mot underlaget. Även
till för gammal ytbeläggning (ej polyolefin eller PU) av vinyl, gummi,
linoleum eller epoxyfärg/massa.

VD
Vattenbaserad, dispersionbaserad
primer
VD är vattenbaserad vidhäftningsprimer
för underlag innan användning av Casco
Floor Expert avjämningsmassor och
handspackel. För förbättrad vidhäftningsförmåga, mindre absorption, som skydd
för gips och trä innan ytbehandling av
cementbaserade produkter och som
tillsats i vidhäftningsslamma.
Åtgång, koncentrerad: ca 5 m2 / kg
Åtgång, spädd 1:3: ca 20 m2 / kg
Torktid: 1 - 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1
Artikelnummer och förpackning:
503763
5 kg 90 st/pall
503764
10 kg 60 st/pall

Åtgång, koncentrerad: ca 100-150 g/m2
Torktid: 30 minuter - 2 timmar
Emissionsklassning: EC 1 PLUS
Artikelnummer: 503767
Förpackning: 5 kg och 96 st/pall
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Primer

VD MOISTURE BLOCK

Golvlim

Känner du till Cascos golvlim?
Då kan du redan våra golvlim från
Casco Floor Expert!
Cascos golvlim är de mest kända och använda golvlimmerna bland Sveriges golventreprenörer och har så varit under flera årtionden. Som bekant ska man aldrig
ändra ett vinnande koncept, och därför kommer du snabbt att bli vän med Casco
Floor Expert och vår moderna och förbättrade förpackningsdesign. Den nya designen
gör det nämligen ännu enklare att hitta rätt i sortimentet.
• Tydlig information om användningsområdet
• Samma produktnamn
• Samma produktfärger
• Samma beprövade Casco-formuleringar
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Linoleum
Linoleum är ett naturligt ytmaterial som är gjort av korkmjöl, linolja, tallharts och trämjöl. Det är
hållbart och flexibelt och har goda isolerande egenskaper. Därför är linoleum ett populärt alternativ för både hem- och arbetsmiljö. Våra lim som är anpassade för linoleum är lättapplicerade
och innehåller låga halter av vatten för att undanröja risken för att mattan ska svälla.

Linoleum

Dagens sortiment av plastgolv är komplext och brett med attraktiva ytmaterial för nästan alla
miljöer. Från ljust och flexibelt vinylgolv för hemmabruk, till tufft halkskyddat golv för sjukhus
och storhushåll. Våra lim är anpassade till varje ytmaterial och dess specifika krav, med enkel
applicering och tillförlitliga resultat.

PVC

PVC

Gummi
Gummigolv är robusta, flexibla och mångsidiga samt har fördelen av att kunna motstå extremt
hög belastning. Vi levererar tuffa, välbeprövade limmer för både hårt utsatta golv och mer lättmonterade ytmaterial, alla anpassade till olika slags stress.

Special
Svårlimmade underlag, särskilda krav eller ovanliga klimatförhållanden? Casco Floor Expert har
ett brett utbud av produkter för alla typer av situationer. Kontakta oss om du behöver hjälp att
hitta en produkt för just ditt behov.

Textil

Grövre typer av textila golv - kokosfiber, jute, sisal och action back - är mer krävande att lägga
än enkla mattor med skumbaksida. Vi erbjuder därför lim med extra starkt hugg för mer svårlimmade textilier. För mindre komplicerade läggningar har vi vattenbaserat lim med tejpeffekt
för att det ska vara enkelt att byta i framtiden.

Gummi

Textil

Special

Trä är ett levande material som rör sig. Limmat trägolv är nästan ljudlöst eftersom det följer
dina rörelser utan irriterande trumljud eller knarr. Våra lim passar de flesta typer av trägolv och
läggningsmetoder samt att de även kan användas på fuktig betong, med upp till 85% RF.

Trä

Trä
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PVC
CascoProff GP

CascoProff Extra

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning,
väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Går att
värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med
stänk vid applicering med roller.

Snabbt lim med kraftigt hugg (både vid våt- och häftlimning)
och lång monteringstid. För montering av de flesta typer av
plastmatta i både torra och våta utrymmen.

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall

Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-90 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502892, 10 l och 44 st/pall

CascoProff HighTack

CascoProff

Golvlim med extremt lång öppentid och superbt bra klibb under
lång tid. Lämplig för att limma de flesta typer av PVC, textila
mattor och plattor.

Golvlim som passar för montering av de flesta typer av
plastmattor i både torra och våta utrymmen.

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-180 minuter
Emissionsklassning: M1
Artikelnummer och förpackning: 531629, 10 l och 44 st/pall
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Åtgång: 3-6 m2/liter

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502896, 10 l och 44 st/pall

PVC
CascoProff Extra LE

CascoProff Universal

Lämplig för limning av de flesta typer av PVC-, LVT- och textilgolvbeläggningar. En vidareutveckling av CascoProff Extra med
betydligt lägre emissionsvärden. Accepteras i Byggvarubedömningen (BVB) och är M1-klassad samt EC1 Plus-certifierad.

Ett speciallim för inomhusbruk som på grund av sin höga
torrhalt passar utmärkt för montering av klorfria mattor.

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-80 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 557845, 10 l och 44 st/pall

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502871, 10 l och 44 st/pall

Casco Floor Expert limspridare
De här limspridarna är anpssade för montering av PVC.
Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt
därför spridare efter cirka 2500 m2.
Limspridare 6103: sprider 5 m2/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.
Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m2/liter. Bredd: 28 cm.
Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6109: sprider 4 m2/liter. Bredd: 23 cm.
Material: plast/hårdmetall.
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Linoleum

CascoLin Plus

CascoLin Extra

Speciellt utvecklat för Linoleum utan akustikbaksida.
Användbar för nålfilt och textila mattor och plattor.

Specialanpassat snabbt golvlim anpassat för ytbeläggningar av linoleum. Det har extremt kraftigt klibb vilket gör
att ytskiktet hålls på plats från start.

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-25 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 537732, 10 l och 44 st/pall

Åtgång: 3-3,5 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502868

10 l 44 st/pall

CascoProff GP

Casco Floor Expert limspridare

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum
och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta
utrymmen. Minimalt med stänk vid applicering med roller.

De här limspridarna är anpssade för montering av linoleum.
Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt
därför spridare efter cirka 2500 m2.

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall
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Limspridare 6121: sprider 3-3,5 m2/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast.

CascoProff TapeFix

Dispersionsbaserat golvlim för montering av svårlimmade
textilmattor, t ex kokos, sisal och liknande.

Golvlim med tejp-/post-it effekt, gör det enkelt att byta
plattor även att byta enstaka plattor. Används till: textilplattor
och textilplattor med action-backbaksida.

Åtgång: 2-4 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter
Emissionsklassning: EC 1
Artikelnummer och förpackning: 502879, 10 l och 44 st/pall

Åtgång: 5-20 m2/liter
Torktid: ca 1 timme
Monteringstid: ca 1-3 timmar
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 502866, 10 l och 60 st/pall

CascoProff GP

Casco Floor Expert limspridare

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum
och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta
utrymmen. Minimalt med stänk vid applicering med roller.

De här limspridarna är anpassade för montering av textil.
Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits,
byt därför spridare efter cirka 2500 m2.

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 min, häftlimning 30-60 min.
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 517851, 10 l och 44 st/pall. Fyrkantig burk.

Textil

CascoProff Textile

Limspridare 6103: sprider 5 m2/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.
Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m2/liter. Bredd: 28 cm.
Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6109: sprider 4 m2/liter. Bredd: 23 cm.
Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6118: sprider 2 respektive 3 m2/liter. Bredd: 23 cm.
Material: plast/hårdmetall.
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Gummi

Gummilim

Casco Than 2K

Specialanpassat golvlim anpassat för ytbeläggningar av
gummi, både homogen och med slipad baksida. Endast för
inomhusbruk. Rekommenderas inte för miljöer utsatta för
kemikalier eller hög belastning.

2-komponents polyuretan lim för gummiplattor och
ytbeläggningar som tål hög belastning av kemikalier.
Även lämplig för underlag som betong och trä.
OBS! Kräver härdplastutbildning.

Åtgång: 3-3,5 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502841, 10 l och 44 st/pall

Åtgång: 1-4 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-60 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 507513, 7,05 kg och 60 st/pall

Casco Floor Expert limspridare
De här limspridarna är anpssade för montering av trä.
Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits,
byt därför spridare efter cirka 2500 m2.
Limspridare 6118: sprider 2 respektive 3 m2/liter. Bredd: 23 cm.
Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6119: sprider 1 m2/liter. Bredd: 23 cm.
Material: plast/hårdmetall. Används vid underlag med max 85% RF
Maskin: kontakta Teknisk service.
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Trä
Parkett Elastic Plus

Casco Floor Expert limspridare

Parkettlim för limning av stav-, lamell- och mosaik- parkett
och kubb. Maximalt 85% RF i undergolvet. Alkaliresistent.

De här limspridarna är anpssade för montering av trä.
Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits,
byt därför spridare efter cirka 2500 m2.

Åtgång: 1-2 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-40 minuter
RF i underlaget: max 85%
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 507668, 10 l och 60 st/pall

Limspridare 6118: sprider 2 respektive 3 m2/liter. Bredd: 23 cm.
Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6119: sprider 1 m2/liter. Bredd: 23 cm.
Material: plast/hårdmetall. Används vid underlag med max 85% RF
Maskin: kontakta Teknisk service.
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Special

CascoProff Conductive

CascoProff Solid

El-ledande lim för montering av elektriskt ledande golvmaterial – PVC, linoleum, textila ytmaterial mm.

Specialanpassat golvlim för montering av plastmatta, vinyl och
textil på högpresterande betong. Är utvecklad för att inte brytas
ner vid hög alkalisk påverkan. Används vid våtlimning.

Åtgång: 3-3,5 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter
Limspridare: använd alltid bifogad applikator
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502878, 10 l och 44 st/pall

CascoPlomb
Fyllande speciallim för att försegla mellan råkanten på plastmattan vid uppvik på vägg. Rekommenderas i miljöer där det
är höga hygienkrav.
Åtgång: 0,3 liter till ca 50 meter
Torrhalt: ca 40%
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 508558
10 x 300 ml		
140 x 10 x 300 ml/pall
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Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter
Limspridare: 6103 (5 m2/l), 6108 (4 resp 5 m2/l) eller 6109 (4 m2/l)
Emissionsklassning: EC 1
Artikelnummer och förpackning: 502877, 10 l och 44 st/pall

DraLoss Primer

Speciallim för smidig montering av LVT-/PVC-plattor, se lista
för godkända leverantörer. iFloor appliceras stående utan
kladd och har en lång öppentid. Gör det enkelt att byta
plattor vid behov. Levereras komplett i låda inklusive primer
och verktyg.

Primer som används innan limning med Casco Floor Expert
golvlim. När ytskiktet framöver ska bytas är det mycket
enkelt att ta bort det och sen direkt limma och lägga nytt
ytmaterial.

Åtgång: 1 liter lim till ca 12,5 m²
Monteringstid: ca 2 timmar
Limspridare: använd alltid bifogad roller
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer: 504470
Förpackning: 10+5 l = 125 m²

Special

iFLOOR

Åtgång: 8-15 m2/liter
Torktid: ca 0,5-2 timmar
Monteringstid: ca 1-3 timmar
Limspridare: Roller
Emissionsklassning: EC 1
Artikelnummer och förpackning: 494786, 5 l och 108 st/pall
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Våtrum

AquaProff

CascoProff GP

Speciallim för montering av trådsvetsbara vinylmaterial.
Konsistens och förpackning är anpassad för rollning.
Lämplig både vertikalt och horisontell sättning, men är
extra bra för horisontalmetoden.

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum
och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta
utrymmen. Minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-5 m2/liter
Monteringstid: 15-30 minuter
Sugande underlag: Våtlimning utan väntetid
Ej sugande underlag: Sen våtlimning med väntetid på ca 10-15 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502870, 10 l och 40 st/pall

Åtgång: 3-6 m2/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 min, häftlimning 30-60 min.
Emissionsklassning: EC 1 och M1
Artikelnummer och förpackning: 517851, 10 l och 44 st/pall. Fyrkantig burk.

Casco Floor Expert limspridare
De här verktygen är anpassade för montering av våtrumsmatta.
Limspridare 6103: sprider 5 m2/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.
Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m2/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6109: sprider 4 m2/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.
Roller
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For experts from experts

Vi är din pålitliga partner
som ger dig personlig
och kompetent support.
Hos oss handlar kompetens framförallt om nära relationer och ömsesidigt utbyte. Vi har ett
nära samarbete med Sveriges alla golvläggare, vilket gör att vi hela tiden får nya idéer på
applikationer och förbättringsförslag på våra befintliga produkter. Vi uppskattar den input
vi får och de som hjälper oss får i sin tur tips om nya metoder och produkter.
Brottas du med nya material, okända underlag eller komplexa byggprojekt? Med oss är du
aldrig ensam. Som kund hos oss har du ständigt tillgång till ditt eget Casco Floor Expert-team.
Våra säljare och tekniker står alltid redo att hjälpa dig, när du behöver det.
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Mer info? Kontakta oss!
CASCO FLOOR EXPERT TEAM

1

Mika Salminen
salminen.mika@se.sika.com
08-621 89 59

2

Johnny Dahl
Försäljningschef
dahl.johnny@se.sika.com
08-621 79 23

			

1

3

Michael Brandt
brandt.michael@se.sika.com
08-621 79 18

4		

Krister Lindroth Wetterstrand				
lindroth.krister@se.sika.com
08-621 79 21

5

Bengt Carlsson
carlsson.bengt@se.sika.com
08-621 79 22

6

Martin Forssmed
forssmed.martin@se.sika.com
08-621 79 61

7

Greger Paulsson Wiveus
wiveus.greger@se.sika.com
08-621 79 57

2

TEKNISK SUPPORT

4
3
5

Roger Hellstrand
hellstrand.roger@se.sika.com
08-621 79 30
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A SIKA BRAND

Sika Sverige AB
Tel: 08-621 89 00
Order: order@se.sika.com

