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Nyheter skapade speciellt
för golvläggaren
Favorit nu även i rollervänlig
burk

Vårt mest populära golvlim, CascoProff
GP, finns nu även i fyrkantig burk. Allt
för att underlätta montaget med roller
för väggmatta i våtrum. Den fyrkantiga
burken gör det enkelt att d oppa r ollern
o ch limmet ger minimalt med stänk vid
applicering.

CascoProff GP är verkligen ett all-sidigt
lim som kan användas vid montering av
många olika ytmaterial, så som plastmatta med och utan baksidesbeläggning,
en del linoleum och heltäckningsmattor men även väggmaterial med ett
PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Det går att
värmeakti-vera för att få det bästa
resultatet på app-likationen och är
emissionsklassad till EC 1 och M1.

Nytt snabbhärdande
byggspackel med hög kvalitet Casco Floor Expert RR
Nu lanserar vi RR som är ett mycket
snabbhärdande cementbaserat bygg/
universalspackel för handspackling av
de flesta typer av underlag. Det passar
bra för fyllning, lagning, reparation och är
utmärkt för fallspacklingar på golv. Casco
Floor Expert RR kan spacklas i tjocka
skikt (upp till 50 mm). Vid helspackling ska
sandinblandning ske om skikttjockleken är
mer än 10 mm.

Läs mer om produkten här.

Smart tejplim nu även i 3 liter,
för mindre applikationer
CascoProff TapeFix är ett lim med postit/tejpeffekt, som gör det enkelt att
byta matta när det framöver behövs.
Limmet rekommenderas för montering
av textila plattor och mattor med PVCbaksida. Limmet appliceras på
underlaget och bildar en klibbig limfilm
vilket fixerar textila plattan, men ger inte
en permanent limfog. Det gör det enkelt
att vid behov ta bort några enstaka
golvplattor och lägga dit nya, förutsatt
att limfilmen fortfarande är klibbig. Vid
vanligt slitage kan några byten ske utan
att nytt lim behöver appliceras.
Här finns mer detaljer kring limmet.

Tekniskdata
Skikttjocklek: 1-10 mm
Gångbar: Ca 30 minuter
Beläggningsbar: Ca 4 timmar
Åtgång: Ca 1,6 kg/m²/mm
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