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Ersätter: 2011-06-17 Datum: 2012-02-14 

Cascol Winter 3303  

• Kan användas ner till -10°C. 

• Frysstabil. 

 

 

 

För fog-, monterings- och spiklimning samt för 
undergolvslimningar, speciellt vid låga 
temperaturer. 

  Typ : Polyvinylacetatdispersion. 
Fuktbeständig, elastisk fog. Provad av NTI för limning av 
undergolv vid temperaturer ner till –10°C. 
Härdare:   
Lösningsmedel:  Vatten, etylalkohol. 
Färg: Gråaktigt 
Konsistens: Flytande 
Densitet: 1120 kg/m³ 
pH:  4-6 
Torrhalt: 
Viskositet:  18 000mPas Brookfield LVT ,sp.4 6rpm,25°C 
Arbetstemperatur:  -10 - +70°C.  
Temperaturbeständighet: 
 
APPLIKATIONS DATA 
 
Brandfara:  
Fuktkvot: 
Limmängd:  150 - 250 g/m². 
Blandningsförhållande: 
Limblandningens brukstid:  
Monteringstid: Furu/furu: 
Öppen väntetid är max 12 minuter vid +20°C. 
Sluten väntetid är max 15 minuter vid + 20°C. 
Presstryck: 0,1 - 1,0 mPa. Väl bearbetade ytor med god 
anliggning ger det bästa limningsresultatet 
Presstid:  Furu/furu: 10 - 12 minuter vid +20°C. 24 timmar 
vid -10°C. 
Vattenbeständighet:  
Lagringstid: Minst 3 år i sluten förpackning vid +10 - +20°C. 
Får ej lagras vid temperaturer över +30°C. Tål temperaturer 
ner till –40°C. Om limmet utsätts för låga temperaturer ska 
det omröras före användning. 
Förpackning: 750 ml plastflaska, 5 liter, 15 kg. 
Verktyg: Pensel, tandad spackel eller roller.  
 

 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter  
 
God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med 
tvål och vatten. Innehåller etylalkohol. Sörj för god 
ventilation. Redskap rengörs med ljummet vatten innan 
limmet torkat. Torkat lim löses med aceton, T-röd eller 
liknande. OBS! Dessa är brandfarliga. 
 
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
 
BRUKSANVISNING 
 
Gör så här: 
 
Ytorna skall vara torra, rena och dammfria samt så jämna 
att de ger en god anliggning. Träets fuktkvot skall vara 5 - 
14 %. Bästa resultatet erhålls om ytorna är nybearbetade. 
Vid limning av hårda och feta träslag är nybearbetade ytor 
en förutsättning för god limning. Sprid lim på ena ytan vid 
limning av mjuka träslag. Vid limning av hårda och feta 
träslag skall limmet spridas på båda ytorna. Beträffande 
presstid, se teknisk data. Vid grövre dimensioner kan 
presstiden behöva förlängas. 
 
OBS! Vid limning av ek kan vissa ämnen i eken reagera med 
limmet så att färgförändringar uppstår. För att undvika risk 
för sådana färgförändringar rekommenderas att 
provlimning utförs. 
Skall inte användas för bärande konstruktioner. 
 
 
 



 Sid. 2/2 

 
 
Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång 
praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa 
förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom 
handhavandet ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för 
arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt 
fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll. 

Certifierad enligt: 
 

 

Akzo Nobel Bygglim AB 
 
Box 11550 
100 61 Stockholm 
Tel: +46 8 7434000 
Fax: +46 8 6436370 
www.casco.se 
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