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Produktinformation:

Tapetlim 209
Færdigblandet forstærket tapetlim
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Tapetlim 209 er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af tapeter i
tørre og opvarmede rum.
Limen er velegnet til sprøjtepåføring samt påføring med
klistermaskine.
Tapetlim 209 er forstærket med en EVA-polymer dispersion.
Produktet er blevet testet og godkendt som et produkt med lav
emission i henhold til M1-klassificering

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Farve:
Konsistens:
Tørstofindhold:
Massefylde:
Holdbarhed:
Emballage:

Modificeret stivelse forstærket med en EVA-copolymer dispersion
Hvid
Cremet, tixotropisk
14 %
ca.1kg/L
Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.
Varenr.

Størrelse

DB-nr.

8722

5 liters spand

5719831

8723

15 liters spand

5737018
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.
Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel.
Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim.
På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller
Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Fortynding:

Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Anvendelsestemperatur:

18 °C til 25 °C.

Opsætning:

Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet
inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim
der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med
en fugtet svamp eller ved vask med svampen.
Tapetlim 209 er velegnet til påføring med klistermaskine.
Ved tapettyper hvor der anbefales at limen påføres på væggen (easy-up tapeter) kan limen
påføres med pensel, rulle eller Airless sprøjteanlæg.

Rækkeevne:

3-5 m² pr. liter.

Efterbehandling:

Når limen er helt tør, kan tapetet overmales.

Rengøring:

Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.

Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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