DANA LIM

A/S

DK

Produktinformation:

Tørklister 203
Ekstrafin letopløselig pulver stivelsesklister
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Tørklister 203 er en letopløselig ekstrafin pulverstivelsesklister til
opsætning af alle tapet-typer i tørre rum.
Limen er særdeles velegnet til klistermaskiner.

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Konsistens:
Holdbarhed:
Emballage:

Hvedestivelse
Pulver
Mindst 2 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.
Varenr.

Størrelse

DB-nr.

8806

500 g pose

5347663

8807

1 kg pose

5347666

8808

5 kg pose

5347667
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DANA LIM

A/S

Brugsanvisning:
Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.
Under optørring af klisteren sker der en kraftig sammentrækning af tapetet. Dette gør at
Tapetet spænder op og giver en jævn og glat overflade. Dette spænd betyder imidlertid også
at der stilles krav til underlagets styrke og bæredygtighed. Er underlaget for svagt, kan tapetet
trække underlaget i stykker.
Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel.
Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af klister
(i forholdet 1 kg pulver til ca. 10 liter vand).
På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller
Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Blandingsforhold:

1 kg Arabin Tørklister 203 drysses langsomt i ca. 7 -10 liter koldt vand under stadig omrøring.
Fortsæt omrøring i ca. 2 minutter. Efter ca. 10 minutters henstand røres atter grundigt og
limen er klar til brug.

Anvendelsestemperatur:

Stuetemperatur.

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. Eventuel lim
der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med
en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Rækkeevne:

1 kg Tørklister 203 rækker til ca. 40 m².
Fortyndet til forlimning rækker 1 kg til ca. 80 m² væg.
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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