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Produkt information Casco Products

Casco Products AB
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SE-100 61  Stockholm 
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Phone +46 8 743 40 00 
Fax    + 46 8 643 16 07 
Org. No. 556004-5311 

 HÄRDARE 2545 
 
 2545 är en all-round härdare som kan användas för alla 

typer av applikationer. 2545 kan antingen användas som 
härdare i ett två-komponent limsystem eller som en tredje 
komponent vid t ex golvtillverkning då ett separatapplicerat 
limsystem används. 
 
Härdaren kan användas tillsammans med alla Cascorit 
karbamidlim (UF-lim) och ger en mycket lång brukstid med 
alla limmer. 

 
 Genom att följa de rekommendationer som ges i 

produktinformationen och de råd som ges av våra tekniska 
rådgivare ger Cascorit 1202/1274 med Härdare 2545 
limmade produkter som i de flesta fall har en 
formaldehydemission under det så kallade E1-värdet (0.1 
ppm eller 0.125 mg/m3). 

 
Härdare 2545 är lämplig för Casco Products’ automatiska 
blandningsutrustningar. För att förlänga brukstiden 
rekommenderar vi att Casco Products’ limkylare används. 
 

 
EGENSKAPER 
 
Leveransform flytande 
 
Färg Gråvit 
 
Viskositet vid 2000-4000 mPas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25oC). 
tillverkning 
 
Densitet ca 1500 kg/m3 

 
pH ca 4 
 
Lagringstid och 5 månader vid +20°C. 
lagringsbetingelser Under lagringstiden ökar viskositeten. Hög temperatur 

påskyndar förloppet och lagringstiden förkortas. Lagring un-
der +15°C eller över +25°C försämrar produktens kvalitet 
och kan därför ej rekommenderas. Härdaren ska inte ut-
sättas för temperaturer över +30°C eller under +10°C annat 
än för kortare tider, t.ex. vid omlastning 
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BRUKSANVISNING 
 
Blandnings- 
förhållande Cascorit 1202/1274, 1205/1206 100 viktsdelar 
 Härdare 2545   20 viktsdelar 
 
 Noggrannhet i dosering av härdare: ± 2 viktsdelar 
 
 Om blandningen sker manuellt ska limmet satsas först, 

därefter tillsätts härdaren under omrörning. Blandningen 
måste röras försiktigt under hela brukstiden. 

 
Brukstid Den brukstid som här anges är fastställd genom Casco 

Products Analysmetod. Vid högre temperaturer kommer 
brukstiden att förkortas. För att förlänga brukstiden i lim-
spridaren rekommenderas kylning av limblandningen. 
Casco Products Limkylare kan med fördel användas. 

 
 Den tid som limblandningen är användbar i spridaren beror 

också på spridarens konstruktion och den omgivande 
temperaturen och luftfuktigheten. 

 
 Under hela brukstiden skall limblandningen röras om 

kontinuerligt. 
 
 Brukstid i timmar (h) och minuter (’)  vid olika temperaturer: 
  15°C 20°C 25°C 
 1202/1274 25h 15h 7h 
 1205/1206 15h 8h  4h 
 
Fuktkvot Vid användning av HF pressar bör fuktkvoten vara låg. 

Bästa resultat erhålls då trämaterialets fuktkvot ligger i 
intervallet 5 - 14%, lämpligast 7 - 10%. 

 
Limmängd Mängden applicerad limblandning varierar med tillämp-

ningen. Den måste alltid bestämmas i varje enskilt fall. Som 
riktvärden kan anges: 

 
 Fanering: 90 - 150 g/m² 
 Formpressning: 120 - 200 g/m² 
 Golv: 90 - 175 g/m2

 Limfog:  120 - 150 g/m2

 Board på ram: 120 - 180 g/m 2  
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Väntetid Med väntetid menas tiden från det att man sprider ut limmet 

till dess att det limmade materialet sätts under tryck i 
pressen. Den består av en öppen väntetid och en sluten 
väntetid. Den öppna väntetiden räknas från det att limmet 
appliceras och hopläggning av det material som skall 
limmas. Den slutna väntetiden räknas från den tid då de 
limmade delarna läggs samman till dess att de sätts under 
tryck i pressen. 
 
Materialet måste sättas under tryck medan limmet ännu är 
klibbigt. 
 
Väntetiden är beroende av limspridningen, vilken metod 
som används för applicering av limmet, temperaturen och 
den relativa luftfuktigheten i arbetsmiljön, materialet, 
fuktkvot och temperaturen i virket etc. 

 
Väntetiden förlängs då limspridningen är hög, temperaturen 
i arbetsmiljön är låg, fukthalten i luften är hög och att virket 
absorberar vattnet i limmet sakta. Presstiden kommer 
också att förlängas. 
 
För frågor beträffande specifika arbetsförhållanden, bör 
Casco Products tekniske rådgivare kontaktas. 

 
Stängd väntetid  1202/1274: 12 h 
    1205/1206:   8 h 

 
Den givna stängda öppentiden gäller vid varmpressning och 
då den omgivande temperaturen är 20°C och normal 
luftfuktighet. Tiden förkortas vid högre temperatur och/eller 
lägre luftfuktighet. Detta kan i vissa fall kompenseras med 
ökad limmängd. 
 

Presstemperatur Då 2545 används med 1202/1274 är den lägsta 
rekommenderade temperaturen i limfogen +70oC. Härdare 
2545 med 1205/1206 kan användas vid limfogstemperatu-
rer ner till +20oC. 
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Presstid Presstidsbestämningar för denna typ av härdare måste 

göras i varje enskilt fall. Pressens beskaffenhet, fukthalt i 
materialet, konstruktion och andra kundrelaterade 
parametrar får ett stort inflytande över härdarens prestanda. 
De angivna presstiderna är endast en riktlinje. 

 
 Angivna presstider är relaterade till att materialet håller ca 

20oC vid limappliceringen. Om materialets temperatur är 
lägre kommer presstiden att öka. 

 
 Avstånd i mm från den innersta limfogen till den upphettade 

pressplattan. 
 
Presstiden i minuter (’) och sekunder (”).  Tempertaturen är 
relaterad till pressplattan. 

 
 1202/1274  70oC 90oC 110oC 
 

0,6 mm  10’00” 3’15” 1’30” 
3 mm  17’ 9’ 6’ 
6 mm  30’ 11’30” 8’30” 
 
1205/1206  70oC 90oC 110oC 

 
0,6 mm  5’ 2’ 45” 
3 mm  11’30” 6’30” 4’30” 
6 mm  15’ 9’ 7’30” 

 
Presstryck Minst 0.3 MPa. Väl bearbetade ytor ger bäst resultat. 
 
Hantering Härdare 2545 är sur. Skyddsglasögon och skyddshandskar 

bör alltid användas vid hantering av produkt och limbland-
ning. 
 
Härdaren är korrosiv mot koppar och legeringar 
innehållande koppar. Vi rekommenderar därför att rostfritt 
stål, plast eller liknande används i delar som är i kontakt 
med produkten. 
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Rengöring Spill på huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 

Limblandning tvättas bort med ljummet vatten innan den har 
härdat. 

 Redskap rengörs med ljummet vatten innan limblandningen 
härdat. 

 För att underlätta rengöring av limspridaren efter bruks-
tidens utgång, rekommenderas användning av Casco 
Limtvätt 4450. Minst 1% Limtvätt 4450 räknat på rester-
ande limmängd i spridaren satsas, varefter spridaren får gå 
ytterligare ca 5 minuter för blandning. Därefter kan 
spridaren lätt rengöras med ljummet vatten. 

 
Blandbarhet Vänligen kontakta den lokala tekniske rådgivaren för mer 

information. 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
 Uppgifter om hälso- och miljöfarlighet finns i produktens  
 SÄKERHETSDATABLAD. Före användning av produkten 

skall informationen i Säkerhetsdatabladet noga beaktas. 
 
För information i miljöfrågor vid användning av produkten 
samt hantering av lim/härdarspill och limtvättvatten refererar 
vi till Säkerhetsdatabladet, informationen beträffande ”UF-
lim – kemisk sammansättning och lämplig avfallshantering” 
eller att ni kontaktar Casco Products miljörådgivare. 

 
 
 
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING. 
 
FÖRE ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT TILL ANNAT ÄNDAMÅL ÄN OVAN, 
BER VI ER KONTAKTA OSS. 
 
Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är 
orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom för-
brukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat 
påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig 
kontroll. 
 


