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Casco Kontaktlim 2960, 2963 
 
Användningsområde
  

• Kan användas till ett stort antal material såsom metall, trä, 
träfiberplattor, kartong, keramik, läder, gummi samt de flesta 
plastmaterial som polyeterskum, vinylplast, laminatplattor. 

• På målade/lackerade ytor rekommenderas att en test 
genomföres innan limning, eftersom vissa färger och lacker 
upplöses eller sväller av limmets lösningsmedel medan andra 
förblir opåverkade. 

 
OBS! Använd ej på polystyrenskum då lösningsmedlet angriper 
materialet. 

  
Produktegenskaper • Hög initialhållfasthet och goda limningsegenskaper. 

• Den tixotropa konsistensen gör produkten speciellt lämplig på 
vertikala ytor. 

 
 
Bruksanvisning Ytorna som ska limmas ska vara rena, torra, fasta och dammfria. De två 

ytorna slipas eller avtorkas med lösningsmedel. Efter slipning måste 
dammet noga avlägsnas. Sedan appliceras ett tunt skikt lim på båda 
ytorna som får torka ca 5-10 minuter. Därefter läggs ytorna ihop och ett 
högt presstryck anbringas momentant. Inga justeringar kan sedan göras.  
 
Kontaktlimsförtunning 3835 kan användas som rengöring av verktyg 
bortagande av limfläckar och som förtunning av kontaktlim.  
 
OBS! Feta plaster som polyetylen och teflon går inte att limma. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Baserat på Polykloroprengummi och klibbgivare i lösningsmedel. 
 
Färg Gulaktig 
 
Konsistens Tixotrop 
 
Densitet Ca 880 kg/m³. 
 
Torrhalt Ca 23%. 
  
Lösningsmedel Etylacetat, heptan och utan toluen. 
 
Flampunkt < + 21°C.  
 
Monteringstid Torktid hos det applicerade limmet är beroende på temperatur, underlag 

och limlängd, men är normalt 5-10 minuter. Den möjliga öppna tiden kan 
vara upp till ca 90 minuter. 

 
Kemikaliebeständighet Mycket god mot olja, bensin, fett och vatten.  

Produktinformation 



 
Temperaturbeständighet Den uthärdade limfogen är beständig vid intervallet -30°C till +75°C 
 
Lagringstid Minst 2 år i sluten förpackning. Får ej lagras under +10°C eller över 

+30°C. 
 
Förpackning 40 ml 

160 ml 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning MYCKET BRANDFARLIGT. Innhåller lättflyktiga lösningsmedel.  

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Förvaras åtskilt från 
antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Kan 
irritera ögonen. 

 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Lösningsmedel 
kan torka ut huden, därför rekommenderas en skyddskräm eller handskar 
vid större arbeten. Vid arbeten med limprodukter ska alltid god 
arbetshygien iakttas. Arbeta därför alltid omsorgsfullt och systematiskt för 
att undvika onödigt spill.  
 
Redskap och torkade limfläckar rengöres med lösningsmedel av 
petroleumtyp eller toluen. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

                               
CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT                  
 

   
 
 
Informationen är baserad på laboratorietester och lång praktisk erfarenhet. Det är en introduktion 
som avser att hjälpa  
användaren att finna bästa användningssättet och är endast vägledande vid valet av produkt, 
arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets funktion eller 
lämplighet för visst ändamål. Eftersom vi inte kan styra användarens produktions- och  
lagringsbetingelser, kan vi inte heller hållas ansvariga för resultatet som påverkats av lokala 
omständigheter och förhållanden. Vid varje nyanvändning rekommenderas tester och 
kontinuerliga kontroller. 
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