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Produktbeskrivning
Vävlim med extra bra klibb och lång monteringstid. Används till de
flesta typer av kraftigare material i torra utrymmen, t. ex.
textiltapeter, mönstrad glasfiberväv, övermålningsbara tapeter,
vinyltapeter och tapeter med non woven-baksida.

Förarbete
Underlaget ska vara jämnt, rent och torrt. Avlägsna löst sittande
befintligt väggmaterial. Ytskiktet på vinyltapeter skall avlägsnas.
Spackla ut ojämnheter samt bredspackla väl sittande glasfiberväv.
Målade ytor tvättas med Original Målartvätt och mattslipas vid
behov. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med
Professional Binderlack enligt produktens anvisning.

Applicering och uppsättning
Rör om i limmet före användning. Limmet appliceras på tapeten eller
direkt på underlaget med pensel eller roller. Pressa fast väv/tapet mot
underlaget med hjälp av t.ex. bredspackel så att ev. luftblåsor pressas
ut. Se till så att det finns tillräckligt med lim under kanterna.
Glasfiberväv monteras omedelbart i vått lim. Monteringstiden är
beroende av temperatur och luftfuktighet. Följ anvisningen på
tapeten.

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: PVA- och stärkelsedispersion
Torrhalt: Ca 21%
Åtgång: 3-5m²/liter
Arbetstemperatur: Minimum 18ºC Luftfuktighet
30-70%RF
Verktyg: Pensel eller roller
Rengöring av verktyg: Vatten
Applicering: Rullning, strykning
Förvaras: Frostfritt, lägst 10°C
Limborttagning: Vått lim med vatten, torkat lim
med T-sprit och vatten. Flytande limrester och
tvättvatten får ej hällas ut i avloppet utan lämnas
till miljöstation
Förpackning: 1 liter, 5 liter och 15 liter
Art.nr: 6023482 (1 liter), 6023483 (5 liter) och
6023481 (15 liter)
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