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Produktinformation:

Vägglim Quattro 213
Färdigblandat förstärkt vägglim
Produktbeskrivning och användning:
Vägglim Quattro 213 är ett vattenbaserat lim som används till
uppsättning av tapet, easy-up, non-woven och lättare väv i torra och
uppvärmda utrymmen.
Vägglim Quattro 213 lämpar sig väl för klistermaskiner.
Vägglim Quattro 213 är förstärkt med EVA-polymer dispersion.
Vägglim Quattro 213 lever upp till de stränga kraven på miljö och
inneklimat som krävs för att bli Svanenmärkt.

5097-0012

Fysikaliska / Kemiska data:
Lim:
Typ:
Kulör:
Konsistens:
Torrhalt:
Densitet:
Hållbarhet:
Förpackning:

Modifierad stärkelse förstärkt med EVA-copolymer dispersion
Vit
Kräm, tixotropisk
14 %
Ca 1 kg/Liter
Minimum 12 månader i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Artikelnummer Emballage
46421
5 kg
46422

15 kg
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Förberedelser:

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapet-/väv-/limrester m.m.
Målade och täta underlag slipas för att sedan tvättas av med rengöringsmedel.
På ren puts kan limning/grundning utföras genom applicering av förtunnat lim.
På kraftigt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering
Gel Extra 228 efter rengöring.

Förtunning:

Rör om före användning och, vid behov, förtunna med vatten.

Användningstemperatur:

18°C till 30°C.

Uppsättning:

Non-woven/Väv/Easy-up
Med non-woven, glasfiberväv och tapettyper där man rekommenderas att applicera limmet
direkt på väggen (easy-up tapeter) kan limmet penslas, rullas eller sprutappliceras med en
Airless sprututrustning.
Vanlig papperstapet
Limmet appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där det ska dra in och göra tapeten
mjuk innan uppsättning. Se till att det inte kommer lim på tapetens framsida.
Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att
försiktigt dutta med en fuktig svamp eller avtvättning med svamp.
Vägglim Quattro 213 är väl lämpad för applicering med klistermaskin.
Följ anvisningarna från producenten av det material som ska sättas upp.

Sträckförmåga:

4 m²/kg.

Efterbehandling:

När limmet är helt torrt kan tapet, väv eller non-woven målas över.

Rengöring:

Limfläckar avlägsnas omgående med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.

I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för
slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och
inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.
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