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Casco Limtvätt 2518 
 
Användningsområde  • Vattenlöslig. 

• Tar bort överskottslim. 
• Avsett för borttagning av limrester från dispersions-, kontakt- och 

hartslim. 
• Avsett för borttagning av limrester vid limning av PVC-,  linoleum- 

och Polyolefinmattor på golv samt PVC matta för vägg. 
 
 
Bruksanvisning Casco Limtvätt är avsett för borttagning av limfläckar och limrester som 

torkat. Vid borttagning av dessa ska Casco Limtvätt 2518 användas i 
koncentrerad form. Applicera Casco Limtvätt. Låt verka några minuter. 
Gnid med en trasa eller i tuffare fall med Scoth Brite. Torka upp de 
upplösta limresterna. Rengör med vatten och torka av med ren trasa. 
Ibland kan det vara nödvändigt att låta Casco Limtvätt verka i 10-15 
minuter.  
OBS! Får produkten verka för länge kan det leda till ytskador på känsliga 
material. Casco Limtvätt är inte lämplig för ömtåliga ytor såsom ytor 
målade med alkyd- eller oljefärg, obehandlat trä etc. Förtest 
rekommenderas. 
 
Casco Limtvätt kan blandas med vatten för att avlägsna limrester från 
tapetskarvar. Blanda 1-2 delar Casco Limtvätt med 10 delar vatten. Vid 
applicering, följ instruktionerna ovan. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  En blandning av lösningsmedel och tensider. 
 
Konsistens Klar, tunn vätska 
 
Densitet Ca 800 kg/m³  
 
Flampunkt < 23˚C 
 
Lösningsmedel Isopropanol, aceton, etanol, destillat, hydrotreated light. 
  
Arbetstemperatur +15 - 30˚C. 
  
Verktyg Trasa och/eller Scoth Brite. 
 
Lagringstid Minst 1 år i oöppnad förpackning.  
 
Förpackning 1 liter 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning MYCKET BRANDFARLIGT. FARLIGT VID INANDNING. Kan vara 

Produktinformation



mycket farligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Hanteras och 
förvaras åtskiljt från antändningskällor. RÖKNING FÖRBJUDEN. Sörj för 
god ventilation. Om tillfredsställande ventilation ej kan anordnas 
rekommenderas användning av andningsskydd med filter A. Får ej 
tömmas i avloppet. Innehåller aromatiska kolväten 10 – 30%. 

 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Undvik öppen eld och gnistbildning. 

  
Ytterligare information finns i VARUINFORMATION. 

 
 

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT         
 
 

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och         
lång praktisk erfarenhet.  Uppgifterna är orienterande Akzo Nobel Deco International AB 
och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste             Box 11550, 100 61  STOCKHOLM 
arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions-                Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte              Downloaded från www.casco.se 
ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala  
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll. 
 


