PRODUKTDATABLAD

WALLPAPER
ADHESIVE
Vägglim för papperstapeter.

Ett vattenburet stärkelselim för uppsättning av papperstapeter och
tapeter av akryl eller vinyl med pappersbaksida.
Lättapplicerat.
Lämplig för vägg- och takytor inomhus.
Passar både nyproduktion och renovering.
Limmet appliceras med roller, spruta, tapetmaskin eller pensel.
Svanenmärkt.

Vägglim för papperstapeter.
PRODUKTINFORMATION
Dalapro Wallpaper Adhesive är ett genomskinligt Svanenmärkt vägglim av proffskvalitet. Ett vattenburet stärkelselim för uppsättning av papperstapeter och tapeter av
akryl eller vinyl med pappersbaksida. Passar de flesta
underlag vid nybyggnad och renovering inomhus.

TEKNISK DATA
Bindemedel: PVAc Stärkelse
Lösningsmedel: Vatten
Densitet: Cirka 1000 kg/m3
Torrhalt: 6 %
Kulör: Genomskinlig
Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld
Förpackning: Plasthink 5 liter och 12 liter

ARBETSGÅNG
Limning ska ske på rengjorda, torra och väl bundna ytor
vid en temperatur på lägst +5 °C. Tidigare målade ytor
tvättas och mattslipas. Använd en roller, pensel, sprututrustning eller tapetmaskin.
TORKTID
Torktiden är beroende av bland annat underlag,
skikttjocklek, temperatur och luftfuktighet.
MATERIALÅTGÅNG
Cirka 0,2 liter/m2.
RENGÖRING OCH AVFALL
Ta bort så mycket lim som möjligt från verktygen innan de
rengörs med vatten. Limrester ska inte hällas i avloppet
utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage
lämnas till återvinning.

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för
ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information.
Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se
Senast ändrad 2019-08-14

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
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019-46 34 00
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ANVÄNDNING
Limmet uppfyller STB:s krav på lim. Vid behandling av
gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu.

LAGRING
Lim är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan
lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk
ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se
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