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Produktinformation:

Vägglim 211
Färdigblandat lim för tapeter
Produktbeskrivning och användning:
Vägglim 211 är ett vattenbaserat lim för uppsättning av tapeter i torra
och uppvärmda utrymmen.
Limmet är lätt att applicera med antingen rulle eller pensel.

Fysikaliska / Kemiska data:
Lim:
Typ:
Kulör:
Konsistens:
Torrhalt:
Hållbarhet:
Förpackning:

Modifierad stärkelse förstärkt med en EVA-copolymer dispersion
Vit
Krämig, tixotropisk
ca 14 %
Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Artikelnummer Emballage
872250

5L rund hink
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Förberedelser:

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.
Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel.
Kraftigt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 efter
rengöring.

Förtunning:

Omröres före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten.

Användningstemperatur:

18 °C till 25 °C, bäst vid rumstemperatur.

Uppsättning:

Följ tapetleverantörens rekommendationer.
När limmet appliceras direkt på väggen, stryk inte lim på ett större område än att tapetvåden
kan monteras medan limmet är vått.
Undvik som generell regel att få lim på framsidan av tapeten.
Sörj för god ventilation under torktiden.

Räckvidd:

3 - 5 m² per liter.

Torktid:

Normalt ca 1 dygn, beroende på rumstemperatur och fuktighet.

Rengöring:

Limrester avlägsnas omgående med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.

Säkerhet:
För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för
slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och
inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.
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