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Produktbeskrivning
Vävlim för glasfiberväv, akryl- och vinylstrukturtapet samt
vinyltapet med pappersbaksida i torra utrymmen. Vid uppsättning av
tjockare, mönstrad glasfiberväv rekommenderas Nordsjö Vävlim
Extra. Applicering med roller eller pensel. För maskinell applicering
användes Nordsjös Maskin & Sprutlim.

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
Vid uppsättning av glasfiberväv applicera ett jämnt skikt på
underlaget. Sätt upp väven kant i kant alt. omlott och skär med
vävskärare. Pressa fast med stål- eller plastspackel. Övermålning kan
ske nästa dag. Monteringstid 0-15 minuter. Följ anvisningen på
tapeten.
Vid uppsättning av struktur- eller vinyltapet, applicera ett jämnt skikt
på tapetens baksida. Vik ihop tapetvåden och låt den ligga minst 5
minuter men högst 30 minuter. OBS! Följ materialfabrikantens
anvisningar. Sätt upp tapeten (normalt kant i kant) och pressa fast
med plastspackel eller tapetborste. Monteringstid 0-30 minuter. Följ
anvisningen på tapete.

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: PVA-dispersion
Applicering: Rullning, strykning
Materialåtgång: 4m²/liter
Torrhalt: Ca 15%
 Monteringstid: Glasfiberväv 0-15 minuter.
Struktur- och vinyltapet 0-30 minuter. Följ
anvisning på tapeten.
Arbetstemperatur: Minimum 18ºC Luftfuktighet
30-70%RF
Rengöring av verktyg: Vatten
Förvaras: Frostfritt
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: 6023478 (1 liter), 6023479 (5 liter) och
6023477 (15 liter)
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