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Produktbeskrivelse
Vevlim med ekstra heft og lang åpentid. Benyttes til de
fleste typer kraftigere materialer i tørre rom, f.eks.
tekstiltapetet, mønstret glassfibervev, overmalbar tapet
og vinyltapet.
Forarbeid
Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Fjern
eksisterende løstsittende veggmateriale. Utsiden på
vinyltapet skal fjernes. Sparkle ut ujevnheter samt
helsparkle godt sittende glassfibervev. Malte flater vaskes
med Original Forvask og mattslipes ved behov. Løst
bundet og sterkt sugende underlag forlimes med
Professional Binderlakk ifølge produktets anvisning.
Påføring og oppsetting
Rør i limet før bruk. Limet påføres på tapetet eller direkte
på underlaget med pensel, rull eller sprøyte. Press fast
vev/tapet mot underlaget ved hjelp av en tapetsletter
eller tapetbørste, slik at luftbobler presses ut. Sørg for
tilstrekkelig med lim under kantene. Glassfibervev
monteres umiddelbart i vått lim. Monteringstiden er
avhengig av temperatur og luftfuktighet. Følg anvisningen
på tapetet.

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: PVA- og stivelsesdispersjon
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 3-5 m2/liter
Tørrstoff: ca 21%
Luft/temp: Min +18°C
Luftfuktighet RF: 30-70 % RF (65 % RF
optimalt)
Emballasje: 1, 5 og 15 liter
Rengjøring av verktøy: Vann
Oppbevares: Frostfritt, lavest temp. 10°C

Helse og Miljø
Lim- og malingssjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å
arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig
verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere
informasjon - se Sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen
åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter
maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke
tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.
Tomemballasje leveres til gjenvinning.
Se: www.tomtogtort.no
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Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks.
påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at
siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er
varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.
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