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Ersätter: 2005-10-13 Datum: 2012-02-14 

CASCOL MARINE  
3308 

 

• 2-komponentslim 

• Vattenbeständig och 
uppfyller kraven EN 204/205 
klass D4. 

• Flaskans innehåll räcker till 
ca 18 - 20 m² yta. 

• Tål förvaring ned till –25°C. 
Limmet fryser men kan 
tinas upp igen. 

 

För vatten- och väderbeständiga limningar.  
Limmar trä mot trä och trä mot andra material 
som metall och plast. Limfogar som konstant 
utsätts för vatten skall skyddas med färg eller 
lack. Rekommenderas ej för bärande 
konstruktioner. 

  Typ : Vattenbaserat dispersionslim med isocyanat.  
Härdare:  av MDI-typ. 
Lösningsmedel: Vatten. 
Färg: Lim = Vit. Härdare = Mörkbrun.  
Blandning lim/härdare = Ljusbeige. 
Limfog = Ljusbeige. 
Densitet:Lim 1200 kg/m³. Härdare 1240 kg/m³. 
Limblandning 1200 kg/m³. 
pH: Ca 7. 
Torrhalt:Lim 43 %. Härdare 100 %. Limblandning 54 %. 
Viskositet: Lim 15000 mPa.s. Härdare 900 mPa.s.  
Arbetstemperatur: Lägst +15°C.  
Temperaturbeständighet:-20°C - +100° 
 
APPLIKATIONS DATA 
 
Brandfara: Ingen.  
Fuktkvot:Virket bör ha fuktkvot 8 - 15%. 
Limmängd: 200 - 300 ml/m².  
Blandningsförhållande:100 volymdelar lim blandas noga 
med 15 volymdelar härdare. 
Limblandningens brukstid: Ca 2 timmar vid 20°C. 
Monteringstid: Sätt ytorna i press inom 10 minuter. 
Presstid: Sätt alltid limfogen under press med tving eller 
motsvarande i minst 5 timmar vid 20°C. Konstruktioner med 
spänningar kräver längre presstid. Efterjustera tvingarnas 
tryck efter ca 1 timme. 
Vattenbeständighet: Uppfyller kraven EN 204/205 klass D4. 
Full vattenbeständighet uppnås efter en vecka. Limfogar 
som konstant utsätts för vatten ska skyddas med 
vattenbeständig färg eller lack. 
Lagringstid:Minst 1 år i väl sluten förpackning på torr plats. 
Får ej utsättas för temperaturer under 0°C respektive över 
+30°C. Härdaren måste skyddas mot fukt. 
Förpackning: 375 ml  
Verktyg: Pensel, tandad spackel eller roller. 

 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter  
Härdaren och limblandningen innehåller isocyanat. Farligt 
vid inandning och hudkontakt. Irriterar ögonen. Kan ge 
allergi. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik stänk och 
direktkontakt. Använd skyddshandskar av plast eller gummi 
samt skyddsglasögon.  
 
Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Undvik att 
utsätta härdaren för fuktig miljö. Redskap rengöres med 
ljummet vatten innan limmet torkat. 
Härdat lim avlägsnas mekaniskt. 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
 
BRUKSANVISNING 
 
Gör så här: 
1.Se till att ytorna är torra och rena. 
2.Blanda noga 100 volymdelar lim med 15 volymdelar 
härdare. Använd blandningen senast inom två timmar. 
3. Stryk lim på båda ytorna (200-300 ml/m²). 
4.Sätt ytorna i press inom 10 minuter. 
5. Presstid minst 5 timmar vid 20°C. Konstruktioner med 
spänningar kräver längre presstid. 
6.Full hållfasthet uppnås efter ett dygn. Full 
vattenbeständighet uppnås efter en vecka. Limfogar som 
konstant utsätts för vatten skall skyddas med 
vattenbeständig färg eller lack. 
7.Förslut förpackningarna väl. 
8.Vått lim tas bort med vatten. Härdat lim tas bort 
mekaniskt. 
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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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