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Kontaktlim S9 Super   

• Letflydende konsistens 

• Nem at påføre 

• Hurtigtørrende 

• Kort ventetid 

• Indeholder ikke toluen 

 

 

 

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim, 
der anvendes til limning af plastlaminat, 
gummi, PVC, gulv- og vægmaterialer, 
PVC-fodlister, trappeforkanter og 
kantlister. Limer desuden træ, kork, og 
finer samt møbel- og spånplader. 
 

   
TEKNISKE DATA 
Produkttype: Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim 
Basis: Polychloropren 
Konsistens: Letflydende  
Farve: Gullig 
Vægtfylde: Ca. 850 kg/m³ 
Tørstof: Ca. 21 % 
Rækkeevne: Ca. 3-6 m²/ltr. ved påføring på begge 
flader 
Åbentid: Ca. 40 min. 
Ventetid: Ca. 10-20 min. afhængig af limmængde, 
temperatur og materiale 
Anvendelsestemperatur: Min. +15 °C 
Temperaturbestandighed: -30 °C – +75 °C.  
Værktøj: Fintandet spartel eller pensel 
 
 
RENGØRING 
God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og 
øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra 
antændelseskilder. Ved hudkontakt vask med vand og 
sæbe evt. et håndrensemiddel. Værktøj rengøres med 
Kontaktlim Fortynder. Indtørret lim fjernes mekanisk.  
 
FORBEHANDLING 
Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie 
og støv. Slibning og/eller affedtning med et 
opløsningsmiddel anbefales. Stærkt sugende 
underlag primes med en blanding af 1 del Kontaktlim 
S9 Super og 4 dele Kontaktlim Fortynder. 
 
PÅFØRING 
Med fintandet spartel eller pensel i et ensartet, jævnt 
lag på begge flader. 
 

 
 
MONTERING 
Når limen er fingertør (opløsningsmidlet skal være 
fordampet), lægges emnerne sammen med størst 
muligt pressetryk. Anbring emnerne nøjagtigt, 
da limen binder øjeblikkeligt og ikke giver mulighed for 
korrektion af placeringen. 
 
BEGRÆNSNING 
Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen eller teflon. 
Ved limning af meget blød PVC anbefales i stedet 
Universal Kraft 2918. Ingen af limene må anvendes til 
polystyrenskum. 
 
Asfalt-, tjære- og bitumenholdige underlag nedbryder 
limen. 
 
EMBALLAGE 
300 ml 
 
HOLDBARHED OG OPBEVARING 
12 mdr. i tæt, lukket emballage ved +10 °C - +30 °C. 
Frostfrit.  
 
BORTSKAFFELSE  
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med 
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende 
regler og love. 
 
SIKKERHED & MILJØ 
Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr 
som fx handsker, briller m.m.  
 
Opbevares utilgængeligt for børn.  
 
Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for 
produktet på www.casco.dk.  
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BEMÆRK  
Følg de relevante produktdatablade ved brug af 
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at 
producenten kontaktes for yderligere information.  
 
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, 
retningslinjer og datablade.  
 
Se venligst det landespecifikke datablad.  
 
Denne produktinformation erstatter alle tidligere 
udgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. 

Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at 

finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger 

uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for  de opnåede 

resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en 

problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig 

kontrol. 

Certificeret iflg.: 
 

 
 

 

 

Sika Danmark A/S 
Hirsemarken 5 
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
casco@dk.sika.com 
www.sika.dk 
www.casco.dk 
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