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Ideo Seinäliima Extra 
 
TUOTEKUVAUS 
PVAc-tärkkelyspohjainen kuivien tilojen dispersioliima, joka muodostaa vahvan liimasauman 
useimmille alustoille. 
 
KÄYTTÖALUE 
Lasikuitutapettien, paperi- tai non-woventaustaisten tekstiilitapettien kuten esim. 
juutti tai pellava, vinyylitapettien, paperi-, polyesteri-, lasikuitu- ja tekstiilitaustaisten 
vinyyli- ja akryylistruktuuritapettien liimaukseen. 
 
TEKNISIÄ TIETOJA 
 
Liimatyyppi  Kertaliima 
Sideaine  PVAc ja tärkkelys 
Liuotinaine  Vesi 
Koostumus  Tiksotrooppinen 
Väri  Valkoinen 
Tiheys  1,06 g / cm³ 
Kuiva-ainepitoisuus 22 ± 1 paino-% 
Menekki  3-6 m² / l riippuen materiaalista ja levitysmenetelmästä 
Tulenarkuus  Tuote ei ole tulenarkaa 
Varastointi Yksi vuosi avaamattomassa pakkauksessa +10...+20°C. Suojattava 

jäätymiseltä.  
Työvälineet  Tela, pensseli tai ruisku 
Työlämpötila  Ei saa alittaa +18°C 
Puhdistus  Vesi 
 
TYÖOHJE 
 
Esikäsittely 
 
Alustan pitää olla puhdas, sileä ja kuiva eikä siinä saa olla halkeamia. Levymateriaalista 
valmistettujen seinien kosteuspitoisuus ei saa ylittää 9%. Imevät pinnat esim. lastulevyt käsitellään 
seoksella, jossa on 1 osa liimaa ja 4 osaa vettä. 
Poista huonosti kiinni oleva tapetti ja vanha maali. Tasoita ja hio epätasaisuudet. Voimakkaasti 
imevät pinnat käsitellään seoksella, jossa on 1 osa liimaa ja 3 osaa vettä. Maalatut pinnat pestään 
5%:sella ammoniakki- tai soodaliuoksella ja huuhdellaan hyvin. Noudata materiaalinvalmistajan 
antamia ohjeita. 

 
Liimaus 
 
Lasikuitutapetit (ilman paperitaustaa): 
Telaa liimaa seinään tasainen ja runsas kerros. Asenna tapetti, kun liima on vielä tarttuvaa. Vältä 
liiman tunkeutumista kudoksen läpi.Maalaus voidaan suorittaa aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua tai kun 
kudos on täysin kuiva. 
 
Vinyyli- ja akryylistruktuuritapetit, paperitaustaiset vinyylitapetit: 
Mikäli ei toisin neuvota, telaa liima tapetin taustapuolelle. Anna vuodan vetäytyä yhteentaitettuna 
muutamia minuutteja. Asenna vuodat puskusaumalla. 
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Polyesteri-, lasikuitu- tai tekstiilitaustaiset vinyylitapetit: 
Telaa liimaa seinään. Asenna vuodat puskusaumalla. Vinyylitapettien limisaumaliimaus suoritetaan 
Ideo Kostean tilan seinäliimalla. 
Paina tapetti kiinni tapettiharjalla keskeltä sivuille suuntautuvin vedoin niin että ilmakuplat poistuvat. 
Huolehdi, että tapettien saumakohdissa on riittävästi liimaa. 
 
 
 
TYÖSUOJELU 
 
Tuotetta ei luokitella voimassa olevien lakien mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi 
tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. 
 
 
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.  
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