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Produktinformation:

Tapetklister 201
Extra fint lättlösligt stärkelseklister i pulverform
Produktbeskrivning & användning:
Tapetklister 201 är ett lättlösligt extra fint stärkelseklister i pulverform
för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen.
Limmet är utmärkt till klistermaskiner.
A-märkningen betyder att produkten klarar de stränga säkerhetskrav
som danska Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer har ställt
och har placerats i grupp A.

Fysikaliska / Kemiska data:
Lim:
Typ:
Konsistens:
Hållbarhet:
Förpackning:

Förädlad stärkelse
Pulver
Minst 2 år i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring.
Artikelnummer Emballage
80011
200 g
80021

500 g
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Förberedelser:

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.
Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel.
Nödvändig limning/grundning av puts kan utföras genom en applicering av lim (i förhållandet
1 kg pulver till ca 30 liter vatten).
På starkt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering
Gelé Extra 228 efter rengöring.

Blandningsförhållande:

1 kg Tapetklister 201 strös långsamt ned i ca 22 liter kallt vatten under konstant omrörning.
Fortsätt omrörning i ca 2 minuter. Efter ca 10 minuters vila rörs blandningen återigen grundligt
och limmet är klart att användas.

Användningstemperatur:

Rumstemperatur.

Uppsättning:

Klistret appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där den ska suga in och mjukgöra
tapeten innan uppsättning. Undvik att få klister på framsidan av tapeten. Klister som
eventuellt kommit på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom lätt
duttning med en fuktad svamp eller avtvättning med svamp.
Sörj för god ventilation under torktiden.

Sträckförmåga:

1 kg Tapetklister 201 räcker till ca 120 m².
Förtunnad till förlimning räcker 1 kg till ca 230 m² vägg.
I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.

Säkerhet:
För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

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.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-57070 – INFO@DANALIM.SE
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