
BESKRIVNING AV PRODUKT
Powder Adhesive är ett stärkelsebaserat  tapetklister i pulverform för maskin och hand applisering i torra utrymmen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Powder Adhesive är avsett för uppsättning av papperstapeter på sugande underlag. Till kraftigare papperstapeter bör Wall Adhesi-
ve användas.

ARBETSBESKRIVNING
Blandning Blanda i rent kärl av plast eller rostfritt. Tillsätt pulvret långsamt under kraftig omrörning med ballongvisp i ca 20 se-
kunder. Låt limmet svälla i minst 20 minuter och rör om före användning.   Förbehandling  Gips-, spån- och boardskivor:  Spackla 
skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma ytan.   Betong eller puts:  Spackla, slipa och förlimma.    Papperstapeter:  Ta bort 
löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.  Pappersburen vinyltapet:  
Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter.  Förlimning:  Powder Adhesive.  Uppsättning  Applicera klis-
tret på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga och "dra" enligt tapettillverkarens anvisningar. Limma max 10-15 våder 
åt gången.  Pressa noggrant fast tapeten med en tapetborste. Följ tapetfabrikantens anvisning.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt.  För ytterligare information se 
säkerhetsdatablad
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
POWDER ADHESIVE



TEKNISK DATA

Limtyp Enkellim

Konsistens Flingor

Färg Beige

Densitet 0,5 kg/liter

Blandningsförhållande 1 paket Powder Adhesive 
500g ska blandas i 12,5 liter 
vatten.

Arbetstemperatur Ej under +18°C

Rengöringsmedel Vatten. Limfläckar avlägsnas 
med fuktig till blöt svamp el-
ler trasa innan klistret torkat. 
Verktyg rengörs med ljummet 
vatten.

. 1 paket Powder Adhesive 
250g ska blandas i 6,25 liter 
vatten.

Limåtgång 4-5 m²/liter färdigblandat 
klister beroende på material 
och appliceringsmetod.

Brandfarligt Nej

Lagring Obegränsad, om limmet 
lagras torrt

. Färdigblandat lim kan lagras 
ca 4 veckor i slutet kärl

Appliceringshjälpmedel Roller, pensel eller Tapetmas-
kin
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