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Casco Proff Extra 3444

Beskrivelse Dispersjonsbasert våt- og heftlim til gulv- og veggmaterialer.

Bruksområde Brukes innendørs i både tørre og våte rom til liming på gulv og vegg av
homogen vinyl samt vinyl med bakside og over 0,6 mm vinylsjikt.
Kan brukes på både sugende og ikke sugende underlag.  Er også velegnet til 
liming av tepper og gummibelegg med tykkelse på opptil 4 mm på sugende
underlag

Produktegenskaper
• Inneholder ingen organiske løsningsmidler eller myknere.
• Er helt fri for APEO (Alkylhenolethoxylat)
• Hurtig og sterkt ”hugg”
• Lett å påføre både med sparkel og rulle

TEKNISKE DATA
Basis Acryl-, ethylen- og vinylacetat-copolymer dispersjon
Løsningsmiddel Vann
Tørrstoffinnhold Ca. 72 %
Egenvekt Ca. 1 260 kg/m3

Farge Lys beige
Tørketid Full styrke etter 1-2 uker.  Tåler alminnelig belastning umiddelbart etter

montering.
Åpentid Våtliming: 0-20 min.

Heftliming: 20-60 min.
Optimale forhold +18oC - + 22oC og ca. 65 % RF
Temperaturbestandighet -30oC - +70oC
Lagring 1 år frostfritt
Emballasje 5 og 10 liter
Supplerende produkter Casco Limsparkel 6108, 6109, 6118 og 6121



Casco Proff Extra 3444

BRUKSANVISNING

Fuktforhold Maks.  Restbyggefukt i underlaget 85 % RF.  Varmegulv 75 % RF.

Forbehandling Underlaget skal være rent, tørt og plant, dvs. avrettet til +/- 2 mm målt
med en 2 m rettholt.  Temperaturen i lokalet skal i henhold til NS 3420 være
min. + 18oC og luftfuktigheten max. 85 % RF.  Er luftfuktigheten for høy,
kan den senkes ved oppvarming og ventilasjon

Påføring Tannet sparkel og malerulle

Limmengde Vinyl 4-6 m2/liter
Tepper 3,5-5 m2/liter
Gummi 3,5m2/liter

Montering På sugende underlag monteres belegget etter en kort ventetid og innen 20 min.,
slik at det oppnås full oversmitting til beleggets bakside.  Belegget strykes godt
fast i limet, så alle luftpløser forsvinner.  Etter ca. 1 time etterstrykes/valses belegget.
På tette underlag monteres belegget i det våte limet og strykes godt fast.  Legg
belegget ned og stryk godt fast.  Er lufting ikke mulig, vent da ca. 20 min., 
innen belegget monteres.  Kontroller at limet gir oversmitting til beleggets bakside.
Forutsetninger monteringstid/ventetid avhenger av aktuell temperatur og 
luftfuktighet.  De ovennevnte tider er opplyst på bakgrunn av laboratorieprøver
ved + 23oC og 55 % RF.  Derfor skal de opplyste tider kun oppfattes som
veilende.

Rengjøring God renslighet bør overholdes.  Unngå hud- og øyekontakt.  Lim på huden fjernes
med såpe og vann eller evt. et håndrensemiddel.  Verktøy rengjøres med vann, før 
limet er tørket.  Tørket lim fjernes med Aceton, Casco Limvask 2518, Casco
Tusjfjerner 4681 eller lignende.

HELSE OG MILJØ
Brannfare: Ingen
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig
Se også våre HMS-datablad
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