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TUO´TEKUVAUS
Wall Adhesive on tapettiliima erilaisten paperipohjaisten tapettien kiinnittämiseen kuivissa tiloissa

KÄTTÖALUE
Wall Adhesive soveltuu paperi- ja akryylistruktuuritapettien liimaukseen. Alustan on oltava huokoinen, kuten kipsi, lastu- tai kuitulevy, betoni tai kipsi tai tiivis, kuten maalattu alusta. Liima levitetään telalla, siveltimellä tai tapetointikoneella

TYÖOHJE
Esikäsittely&colon; Kipsi-, lastu- ja kuitulevyt&colon; Tasoita levysaumat ja ruuvinreiät ja esiliimaa käsitelty pinta. Betoni tai
kipsi&colon; Tasoita ja esiliimaa tasoitetut pinnat. Olemassa olevat paperitapetit&colon; Irrota vanhat tapetit, ja puhdista nurkat.
Reiät, saumat ja epätasaisuudet tasoitetaan ja esiliimataan. Paperipohjainen vinyylitapetti&colon; Irrota pintakerros. Tee muutoin
sama kuin paperitapeteille. Maalattu alusta&colon; Hio ja pese maalarinpesulla ja huuhtele tarvittaessa vedellä. Tasoita epätasaiset pinnat ja tee esiliimaus. Pohjamaalatut pinnat hiotaan. Esiliimaus&colon; Sekoita 1 osaan vettä. Tapetointi&colon; Levitä liima
tasaisena kerroksena tapetin takapuolelle telalla, siveltimellä tai tapetointikoneella. Älä päästä liimaa leviämään tapetin etupuolelle. Taita tapetti kasaan, ja anna sen vetäytyä muutaman minuutin ajan. Liimaa enintään 10 – 15 vuotaa kerrallaan. Paina tapetti
kiinni sopivalla työkalulla. Noudata valmistajan ohjeita.

TYÖSUOJELU
Tuotteen sisältö ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai palovaaralliseksi. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA
Liimatyyppi

Yksikomponentti

Sidosaine

Modifioitu tärkkelys

Liuotinaine

Vesi

Koostumus

Tiksotrooppinen

Väri

Luonnonvalkoinen

Levitysvälineet

Tela, sivellin tai tapetointikone
tapetin valmistajan ohjeiden
mukaisesti

Työlämpötila

Ei alle &plus; 18°C

Puhdistustapa

Työvälineet puhdistetaan
vedellä Liimajäänteet pestään
kostealla rievulla tai sienellä
ennen kuivumista.

Tiheys

1,04 g/cm³

Kuiva-ainepitoisuus

13 ± 2 paino-&percnt;

Menekki

N. 4 m²/litra riippuen materiaalista ja levitystavasta

Ohennusaine

Vesi. Liimaa ei saa ohentaa

Palovaarallisuus

Ei

Varastointi&colon;

12 kuukautta &plus;10 °C
- 20°C&colon;ssa avaamattomassa pakkauksessa. Suojeltava pakkaselta.
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

