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Casco Proff Extreme 
3450 

 

 

 Lang åpen tid 

 Våt- og heftliming 

 Kan brukes på gulv varme 

 Hurtig og aggressivt hugg 

 Også til polyolefin belegg 

 Inneholder ikke APEO 

 places with high humidity. 

 

 

Gulvlim med lang åpen tid og aggressivt hugg 
både som våtliming og heftliming. 
Brukes til vinyl i tørre og våte rom, både på 
tette og sugende underlag som f eks. Sparklet 
underlag, sponplater, eksisterende gulvbelegg, 
malte gulv mm. Kan også brukes til liming av 
tepper.  

TEKNISK DATA 
 
Basis: Akryl/Coplymer dispersjon 
Emballasje:  5 og 10 liter 
Farge:  Lys gul 
Tørrstoff:  Ca. 74 % 
Oppløsningsmiddel: Vann 
Konsistens:  Smidig tiksotrop 
Egenvekt:  Ca 1220 kg/m3 
Arbeidstemperatur: Optimalt +18 oC - + 22 oC og 

ca 65 % RF 
Påføringstemperatur: Ifølge NS 3420 +18 oC  
Forbruk:  3,5 - 5 m2/ltr. 
Åpen tid:  Våtliming 0 – 30 min 
  Heftliming 30 – 150 min 
Herdetid:  Full styrke etter 1-2 uker 

Tåler normal belastning 
umiddelbart etter montering 

Temp bestandighet: -30 oC - +70 oC 
Frostbestandighet: Tåler ikke frost 
Oppbevaring:  1 år i lukket  
  emballasje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUKTFORHOLD 
 
Max restbyggfukt 85 % RF 
Varmegulv 75 % RF 
 
 
FORBEHANDLING 
 
Underlaget skal være rent, tørt og plant. 
Optimale arbeidsforhold er +18 oC - + 22 oC og ca 65 % RF.  
Temperatur i underlaget er anbefalt +18 oC. 
 

 

PÅFØRING 
 
Påføres med tannet sparkel 
 
 
LIM MENGDE 
 
Vinyl 4-5 m2/ltr (6108 / 6109) 
Tepper 3,5 m2/ltr 
 
 
MONTERING AV GULVBELEGG 
 
På sugende underlag monteres gulvbelegget innen 30 min og 
valses deretter.  Kontroller at oversmitting er tilnærmet 100 
%. Etter ca 1 time anbefaler vi at gulvbelegget valses på nytt. 
På tette underlag legges gulvbelegget i det våte limet og 
strykes fast. Løft deretter belegget fra gulvet og la limet lufte 
i 10-20 min. legg deretter belegget og vals deretter. Dersom 
lufting ikke er mulig monteres gulvbelegget etter ca 30 min 
ventetid, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Belegget 
valses. Kontroller at det er oversmitting på baksiden av 
gulvbelegget.  
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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 565,  
1411 KOLBOTN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 

 
 
FORUTSETNINGER 
 
Monteringstid og ventetid avhenger av aktuell temperatur og 
luftfuktighet. Ovennevnte tider er opplyst på bakgrunn av 
laboratorieprøver ved +23 oC og 55 % RF. Derfor skal de 
opplyste tider kun oppfattes som veiledende. 

 
RENGJØRING 
 
God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim 
på huden fjernes med såpe og vann eller evt et 
håndrensemiddel. Verktøy rengjøres med vann før limet er 
tørket. Herdet lim fjernes med Casco Limvask. 
 

 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare:  Ingen 
Helsefare:  Ingen 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn 
 
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon 
 
 
FDV 
 
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 
 
 
 


