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CascoFlex 3442 
 
Användningsområde  
 
 
 
 
 
 
  

• Arbetsmiljövänligt lim till de flesta golvmaterial.  
 

• Golv 
             CascoFlex 3442 är ett snabbt golvlim som ger mycket hög  
             vidhäftning både som våtlim och häftlim. Vid högpresterande    
             betong välj istället CascoProff Solid 3480. 
 

• Vägg 
             För trådsvetsbara väggmattor rekommenderas Casco AquaProff  
             3431. 
 

• Underlag 
             Passar både sugande (spånskivor, betong) och täta underlag  
             (Befintliga material, fuktisolerade golv mm).  
 

  
Produktegenskaper • Till de flesta golvmaterial. 

• Bra klibb och lång monteringstid. 
• Innehåller inte lättflyktiga lösningsmedel eller APEO 

(alkylfenoletoxylat). 
• EC 1-klassat 

 
 
Bruksanvisning Sugande underlag 

 Följ HusAMA –98. Före mattläggning se till att underlaget är rent, jämnt, 
starkt och dammfritt. 
 

1. Applicera limmet med lämplig limspridare 6108 eller 6118, 
beroende på underlag och matta. Använd inte mer lim än vad 
som krävs för att få en god övervätning inom rekommenderad 
öppentid. 

2. Lägg ner mattan så snart det är möjligt, pressa/gnid ut all luft 
under mattan. För bästa resultat använd en mattvält. Anpassa 
vältvikt efter mattmodell.  

3. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är mycket 
god.   

4. Säkerställ läggning och eftergnid för att undvika blåsor. 
 
Icke sugande underlag 
Före mattläggning se till att underlaget är rent, jämnt, starkt och 
dammfritt. För bästa resultat rekommenderas spackling av golvet med 
Casco-spackel eller likvärdigt, i en tjocklek av 2-3 mm. Limning sker 
därefter enligt rekommendationer för sugande underlag. Genom att först 
prima/spackla blir limning och resultat bättre. Om detta inte är möjligt är 
det viktigt att låta vattnet i limmet dunsta så mycket som möjligt innan 
läggning och gnid/vält ytan. 
 
 

1. Applicera limmet med en lämplig limspridare 6108 eller 6118 

Produktinformation



beroende på underlag och matta. Lägg ner mattan i ett vått lim, 
dra sedan upp mattan och låt limmet torka ca 20-30 minuter.  

2. Lägg ner mattan så snart det är möjligt, pressa/gnid ut all luft 
under mattan. För bästa resultat använd en mattvält. 

3. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är mycket 
god. 

4. Säkerställ läggning och eftergnid för att undvika blåsor.  
 
Rekommenderad limmängd 
 
Material Sugande 

underlag 
Icke sugande 
underlag 

Homogen PVC 4-5 m2/l 5-6 m2/l 
PVC-matta med 
baksida 

4-5 m2/l 5-6 m2/l 

Textila mattor 3-4 m2/l 3-4 m2/l 
Linoleum 2-3 m2/l 4-5 m2/l 

 
Vid limning av mattor med slipad baksida är det viktigt för bästa resultat 
att alltid limma som vid våtlimning. 
 
Att beakta 
Följ anvisningarna från HusAMA -98. Relativ luftfuktighet (RF) i 
underlaget är max 85%. Följ även GBRs branschrekommendationer.  

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ   Akryl/copolymer dispersion 
 
Färg Beige 
 
Konsistens Smidig, tixotropisk 
 
Torrhalt Ca 72 % 
 
Densitet Ca 1340 kg/m³ 
 
Viskositet Ca 60000 mPa, Brookfield RVT,6 10 rpm, 25ºC 
 
PH Ca 7,3 
 
Lösningsmedel Vatten 
 
Arbetstemperatur Ej under +18°C 
 
Användningstid Våtlimning ca 0 - 30 minuter. 

Häftlimning 30-120 minuter, monteringstiden styrs ifrån underlag, 
temperatur och luftfuktighet. 

 
Lagringstid 1 år i oöppnad förpackning. Lagras svalt och frostfritt och ej över +30°C 
 
Förpackning 1 liter 

3 liter 
5 liter 
10 liter 

Rengöring  Vått lim tvättas bort med vatten, hel- eller halvtorrt lim tas bort med Casco 
Limtvätt 2518. 



Verktyg Vid applicering använd: 
 
Limspridare/tandad spackel. Lämpligen Casco hårdmetallspackel 6108 
eller 6118 beroende på limmängd. 

 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning Frostkänslig 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Vid arbete med limprodukter skall alltid god arbetshygien iakttas. Vid 
hudkontakt torka bort med tygtrasa och tvätta med rengöringskräm.  
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och                     
lång praktisk erfarenhet.  Uppgifterna är orienterande        Akzo Nobel Bygglim AB 
och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste             Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions-                   Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte              Downloaded från www.casco.se 
ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala  
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll. 
 
 


