PRODUKTDATABLAD

WALLPAPER
ADHESIVE
Vegglim for papirtapeter.

Et vannbasert stivelseslim for oppsetting av papirtapeter og tapeter
av akryl eller vinyl med papirbakside.
Lett å påføre.
Egnet for vegg- og takflater innendørs.
Passer til både nybygging og renovering.
Limet påføres med rulle, sprøyte, tapetmaskin eller pensel.
Svanemerket.

DALAPRO® WALLPAPER
ADHESIVE
Vegglim for papirtapeter.

LAGRING
Lim er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan
lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann
skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: PVAc Stivelse
Løsemiddel: Vann
Densitet: Cirka 1000 kg/m³
Tørrstoffinnhold: 6 %
Farge: Gjennomsiktig
Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild
Forpakning: Plastspann 5 liter og 12 liter
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Lim
3097 0034

ARBEIDSGANG
Liming skal skje på rengjorte, tørre og godt bundne overflater ved en temperatur på minst +5 °C. Tidligere malte
overflater må vaskes og mattslipes. Bruk rulle, pensel,
sprøyteutstyr eller tapetmaskin.
TØRKETID
Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse,
temperatur og luftfuktighet.
MATERIALFORBRUK
Cirka 0,2 liter/m2.
RENGJØRING OG AVFALL
Ta bort så mye lim som mulig fra verktøyene før de
rengjøres med vann. Limrester skal ikke helles i avløpet,
men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt
emballasje leveres til gjenvinning.

Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt
bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er
selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.
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Limet oppfyller svenske tapet industriorganisasjoners
krav for lim.
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PRODUKTINFORMASJON
Dalapro Wallpaper Adhesive er et gjennomsiktig Svanemerket vegglim av proffkvalitet. Et vannbasert stivelseslim
for oppsetting av papirtapeter og tapeter av akryl eller vinyl
med papirbakside. Passer på de fleste underlag ved
nybygging og renovering innendørs.

