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BESKRIVNING AV PRODUKT
Wall Adhesive är ett tapetlim för uppsättning av olika pappersburna material i torra utrymmen

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Wall Adhesive är anpassat för uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter. Underlaget kan vara sugande som gips-, spånoch boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. Limmet appliceras med roller, pensel eller med tapetmaskin.

ARBETSBESKRIVNING
Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma de spacklade ytorna. Betong
eller puts: Spackla, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Befintliga 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. Målade underlag: Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter
spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Spädd med 1 del vatten. Uppsättning: Applicera limmet i
ett jämnt skikt på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin. Undvik att lim kommer på tapetens framsida. Vik ihop våderna och låt dem ligga i några minuter. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa fast tapeten noga med ett lämpligt verktyg.
Följ materialtillverkarens anvisningar

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se
säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

Smart
help
TLF
042-19
50 00

info.se@bostik.com
1-800-726-7845
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer är samtliga 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.

TEKNISK DATA
Limtyp

Enkelim

Bindemedel

Modifierad stärkelse

Lösningsmedel

Vatten

Konsistens

Tixotrop

Färg

Benvit

Appliceringshjälpmedel

Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens
anvisningar

Arbetstemperatur

Ej under + 18°C

Rengöringsmedel

Verktyg rengörs med vatten.
Limfläckar tvättas bort med
fuktig trasa eller svamp innan
det torkat.

Densitet

1,04 g/cm3

Torrhalt

13 ± 2 vikts %

Limåtgång

Ca 4 m2/liter beroende på
material och appliceringssätt

Furtunningsmedel

Vatten. Limmet bör ej förtunnas

Brandfarlig

Nej

Lagring

12 månader vid + 10 till 20°C
i oöppnad förpackning, Skyddas mot frost
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