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Casco Contact 3880 
 
Användningsområde
  

• För limning av bl.a. golv- och väggmaterial, väggkork, laminat 
och cellplast. 

• Även lämplig till läder, papp, metall och textila material. 
• Kan användas mot de flesta underlag. 
 

OBS! För trösklar, trappnosar eller liknande gjorda av mjukgjord PVC 
rekommenderas PU-Kontaktlim 3837 eller CascoProff Extra 3444.  

  
Produktegenskaper • Vattenbaserat kontaktlim på bas av polykloroprengummi. 
 
 
Bruksanvisning Underlaget ska vara torrt, plant och dammfritt. Sprid lim på båda ytorna. 

Låt torka helt före ytorna monteras ihop. Lägg ihop bitarna och pressa 
fast med högsta möjliga tryck några sekunder. Inpassningen måste vara 
noggrann eftersom limmet hugger direkt. Ta bort eventuellt limspill med 
våt trasa innan det torkat. 
 
Tänk på att följa materialtillverkarens anvisningar vid limning av golv- och 
väggmaterial. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Syntetiskt gummi, polykloropren i latexform. 
 
Färg Rosa/beige 
 
Konsistens Viskös, smidig och tixotrop  
 
Densitet Ca 800 kg/m³. 
 
Torrhalt Ca 50 %. 
  
Viskositet Ca 24 000 – 50 000 mPa.s, Brookfield (sp. 7, 20 rpm, 25°C). 
  
pH - 
  
Lösningsmedel Vatten. 
 
Brandfara Ej brandfarligt.  
 
Arbetstemperatur Ej under +18°C. Den relativa luftfuktigheten får högst vara 75%. 
 
Monteringstid Mellan 45 minuter och 4 timmar. 
  
Åtgång Normal åtgång är 3-5 m²/liter (motsvarar 250-300 g/ m²), beroende på 

materialkombination. 
 
Lagringstid Minst 1 år i sluten förpackning. Ska ej utsättas för temperatur under 0°C 

Produktinformation 



respektive över +30°C 
 
Förpackning 300 ml  

1 liter 
5 liter 

  
Verktyg Vid applicering använd: 

 
Fintandad limspackel eller styv pensel. 

 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning - - - - 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Vid arbete med limprodukter ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid 
hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengöres i vatten innan 
limmet torkat. Torkat lim kan gnuggas bort med fingrarna eller med torr 
trasa eller också mjukas upp med bensin före bortgnuggning. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

 
 

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT         
 
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång 
praktisk erfarenhet.  Uppgifterna är orienterande och avser att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. 
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför 
vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av 
lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas 
provning och kontinuerlig kontroll. 
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