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Ersätter: 2011-06-17 Datum: 2013-05-30 

CASCOL FLOOR 3302 

 

• Hög flexibilitet vilket ger 
stark och färglös fog. 

• Fukt- och värmetålig. 

• Vattenbeständig och 
uppfyller kraven EN 204/205 
klass D3. 

 

• Lång monteringstid, upp till 
10 minuter. 

• Frysstabil ned till -25°C. 

• Fruset lim kan tinas upp 
igen. 

 

Limning av not och fjäder på olika typer av 
golv. Trälim med specialanpassad konsistens 
för limning av not och fjäder på olika typer av 
golv, exempelvis parkett, laminat, spånskiva 
etc.  
              
 

  Typ : Dispersion baserad på modifierad PVAC-typ..  
Härdare:   
Lösningsmedel:  Vatten 
Färg: Vit. (Limfogen är färglös.) 
Densitet: 1090 kg/m³. 
pH: Ca 3. 
Konsistens: Viskös, flytande. 
Viskositet: Ca 12000 mPas, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 
25°C. 
Arbetstemperatur: +10- bäst vid +20°C  
Temperaturbeständighet: -20°C - +70°C 
 
APPLIKATIONS DATA 
 
Brandfara: Ingen.  
Limmängd: En 750 ml flaska räcker till ca 15 - 20 m² golvyta 
av 14 - 15 mm parkett.  
Limblandningens brukstid:  
Monteringstid: 0-10 min 
Presstid: Ingen 
Vattenbeständighet: EN 204/205, klass D3 
Lagringstid: Minst 1 år i väl sluten förpackning vid +10- 
25°C. Får ej utsättas för temperaturer under -25°C 
respektive över +30°C. 
Förpackning: 750 ml och5 liter  
Verktyg:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter  
God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med 
tvål och vatten. Redskap rengöres med ljummet vatten 
innan limmet torkat. Torka omedelbart bort limspill med 
fuktad trasa. Torkat lim tas bort med Casco Limtvätt 2518. 
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
 
 
 
 
BRUKSANVISNING 
 
Gör så här: 
1.Skär av ett litet hål i spetsen på flaskan. Kontrollera 
limflödet. 
2.Stryk lim i noten, enligt golvtillverkarens anvisning. 
3.Slå ihop brädorna inom 10 minuter. 
4.Torka omedelbart bort limöverskottet med en fuktig 
trasa. Torkat lim tas bort med T-röd. 
5.Låt limningen torka minst 12 timmar vid +20°C,50% RF vid 
lägre temperatur länge torktid innan golvet används. 
 
OBS! Följ materialfabrikantens monteringsanvisning. 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång 
praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för 
arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt 
fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll. 

Certifierad enligt: 
 

 

Akzo Nobel Bygglim AB 
 
Box 11550 
100 61 Stockholm 
Tel: +46 8 7434000 
Fax: +46 8 6436370 
www.casco.se 
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