HERNIA TAPETKLISTER T20
TEKNISK DATABLAD
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PRODUKTBESKRIVELSE
Tapetklister i pulverform basert på modifisert potetstivelse.

BRUKSOMRÅDE
For oppsetting av papirtapeter i tørre rom på sugende underlag. Til kraftigere papirtapeter bør Hernia Tapetlim 1870 eller Bostik
Tapetlim 65 brukes

ARBEIDSBESKRIVELSE
Blanding Blande i rent kar av plast eller rustfritt materiale. Tilsett pulveret langsomt under kraftig omrøring med ballongvisp i ca
20 sekunder. La limet svelle i minst 20 minutter og rør om før bruk. Forberedelser Gips-, spon- og halvharde plater. Lim hjørneremser over plateskjøter og hjørner. Sparkle, slip og forlim hjørneremser og spikerhull. Betong eller murpuss. Sparkle, slip og
forlim. Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes.
Vinyltapet. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig, samme som papirtapeter. Malte underlag. Slip og vask med malervask og skyll
med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes. Forliming Bruk Hernia Vevlim PVP Variant fortynnet med 1 del vann. Oppsetting Påfør klistret på tapetens bakside. Brett sammen lengden og la den ligge og hvile ifølge tapetens monteringsanvisning. Forlim ikke mer enn 10-15 lengder av gangen. Oppsetting av papirtapeter gjøres normalt med overlapping, men kan i enkelte tilfelle settes kant i kant.
Press tapeten grundig fast med tapetverktøy. Følg tapetfabrikantens
anvisning

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon
se HMS-sikkerhetsdatablad.

PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype

Enkellim

Konsistens

Pulver

Farge

Beige

Densitet

0,5
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

Blandingsforhold

1 pakke Tapetklister T 20
500g skal blandes i 12,5 liter
vatten 1 pakke Tapetklister
T20 250g ska blandes i 6,25
liter vann

Limforbruk

4-5 m²/liter ferdigblandet
klister avhengig av materialer
og påføringsmåte.

Brannfarlig

Nei

Lagring

Ubegrenset, om limet lagres
tørt Ferdigblandet lim kan
lagres ca 4 uker i lukket kar

Påføringsutstyr

Rulle, pensel eller Tapetmaskin

Arbeidstemperatur

Ikke under +18°C

Rengjøringsmiddel

Vann. Limflekker fjernes med
fuktig til bløt svamp eller klut
innen klistret har tørket. Verktøy rengjøres med lunkent
vann.
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