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Casco FixIn 3888 
 
Användningsområde
  

• Vattenbaserat monteringslim för inomhusbruk.  
• För montering av de flesta absorberande material såsom 

paneler, profiler, trösklar, dörrposter, tegel, gips- och spånplattor, 
frigolit (skumplast) betong etc.   

 
  
Produktegenskaper • Inomhusbruk. 

• Utan lösningsmedel 
• Härdar genom avdunstning av vatten, bildar efter härdning en 

stark, tålig och fuktbeständig limfog.  
 

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

Applicera limmet i strängar eller i punkter med 20 cm mellanrum. Montera 
inom 10 minuter. Eftersom limmet torkar genom avdunstning av vatten 
måste en av ytorna vara porösa. Säkerställ alltid vidhäftningen.  
Kontrollera alltid att limmet fäster på det tillämnade materialet. 
Eller ring Casco Teknisk Service . 
 
 
Begränsningar 
Rekommenderas inte till PP-plaster, Teftlon eller bituminösa ytor.  
 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Akrylat dispersion 
 
Färg Vit 
 
Konsistens Lätt tixotropisk pasta 
 
Densitet 1,62 kg/m³ 
 
Torrhalt 78% 
 
Lösningsmedel Vatten 
 
Flampunkt Nej 
 
Arbetstemperatur Kan användas ner till +15º - +40ºC 
 
Monteringstid 5-10 min 
 
Härdtid 3 dygn 
 
Temperaturbeständighet -15 º C - 75 º C. Transportsäker i minusgrader i en vecka.  

Produktinformation 



 
 
Lagringstid Minst 1 år i oöppnad förpackning.  
 
Förpackning 300 ml patron 
  
Verktyg Vid applicering, använd någon av Cascos fogpistoler.  
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning Vid arbete med lim skall alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt 

tvätta med tvål och vatten. 
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Tvätta rent innan limmet är torrt. På huden: tvätta med tvål och vatten. 
På limmade föremål: använd vatten. Härdat lim: använd Casco limtvätt. 
 
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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