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Fysiske / kemiske data: 
Tapetopløser: 
Type:  Vandig opløsning med nonionisk tensid 
Farve:  Klar gullig 
Konsistens:  Tyndt flydende 
Holdbarhed:  Mindst 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.  
  Opbevares frostfrit. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

8701 1 ltr. flaske 5768759 

8702 5 ltr. dunk 5768742 

 
 

 

 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Tapetopløser 220 er et vandbaseret produkt til opblødning af lim før 
nedtagning af tapet. 
 
Tapetopløseren har høj befugtningsevne, god indsugning i tapet samt 
gode opløsende egenskaber. 
 
 

 

Produktinformation: 

Til nedtagning af tapet    
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Brugsanvisning: 
Forberedelse:  Tapet der er svagt sugende (f.eks. malet) skal ridses op for at forbedre  

indsugningsevnen, før påføring af tapetopløseren. 

 
Blandingsforhold: Tapetopløser 220 blandes med vand i forholdet 1 del opløser til ca. 7 dele  

vand. Blandingsforholdet kan varieres efter erfaring med materialetype og  
underlag. 
 

Påføring:  Tapetopløseren påføres med vandforstøver eller pensel på tapetet.  
Påføring kan med fordel foretages ad flere gange, med nogle minutters  
mellemrum, indtil fladen er minimalt sugende. 
 
Efter ca. 5 - 15 minutter, kan tapetet skrabes af væggen med en spartel. 
 
Om nødvendigt gentages behandlingen. 

 
Rækkeevne:  1 liter (som bliver til 8 liter fortyndet opløser) rækker til ca. 30-50 kvm pr. påføring. afhænger 
  meget af hvor meget lim, der er anvendt, hvor sugende/tykt tapetet er, samt, hvor mange 
  gange tapetopløseren skal påføres. 
 
Rengøring:  Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. 

Værktøj rengøres med vand. 
 
 

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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