
Tuoteseloste

Tuotteen ominaisuudet
REFLEKT Adhesive For Non-wowen Wallpaper, erityisesti nykyaikaisille
kuitukankaisille tapeteille suunniteltu liisteri, joka sopii erinomaisesti myös
perinteisten paperitapettien kiinnittämiseen.

Tuotteen käyttö

Käytettäväksi sisätiloissa kuivissa tiloissa sahajauho-, paperi- ja kuitukankaiden
ripustamiseen.

Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Maalatut pinnat puhdistetaan REFLEKTmaalinpesuaineella. Kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi.
Rappaus, betoni, kitatut pinnat ja muut voimakkaasti imukykyiset pinnat pitäisi pohjustaa pohjamaalilla tai esiliisteröidä. 
Anna kuivua vuorokauden ajan ennen tapetointia. 
Esiliisteröinti tehdään samalla liisterillä laimennettuna vedellä 50/50. 
Tapetoitaessa kuitukankaisilla tapeteilla ja kankaalla/huovalla, liisteri levitetään suoraan seinälle 1–2 vuodan leveydeltä. 
Paremman kiinnittymisen saamiseksi anna liisterin kuivua seinällä muutaman minuutin ajan ennen tapetin asettamista. 
Tapetoitaessa paperitapeteilla liisteriä levitetään runsaasti tapetin taustapuolelle. 
Varmista, että reunoihin tulee riittävästi liisteriä, jotta saumakohdat eivät pääse repsottamaan. Aseta taustapuolet toisiaan
vasten ja anna imeytyä noin 5 minuutin ajan, jotta paperi turpoaa ja imee liisteriä. 
Kiinnitä vuota seinän yläreunaan ja varmista, että se on vaakasuorassa, ennen kuin kiinnität tapetin tapettityökalulla ja
painat ilman varovasti pois ylhäältä alaspäin ja sisältä ulospäin kalanruotokuvion mukaisesti. 
Sovita seuraava vuota mahdollisen kuvion kohdistuksen jälkeen. 
Aseta vuota reuna reunaa vasten ja purista ilma pois samalla tavalla kuin edellä. 
Tee tapetille viimeistelyleikkaus katonrajaa ja lattianrajaa vasten tapettiveitsellä. 
Vaihda veitsen terä usein, jotta saat aina terävän leikkauksen. 
Pese liisterijäämät heti pois tapetin etupuolelta käyttämällä maalarinsientä ja puhdasta haaleaa vettä. Käytä vettä
runsaasti. 
Älä hankaa, ettei tapetin pinta ja ulkonäkö vaurioidu. 

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan
toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista
siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.



Tiheys (kg/l) 1.03

Kiintoiaineen paino-% 12

Kiintoaineen tilavuus-% 9

Levitysnopeus (m²/ltr.) 6

Vähimm. työskentely lämpöt. levitetteässä ja kuivuessa/kovettuessa: Min. +10°C

Ilman suhteellinen kosteus Ilmankosteus enint. 80 % RH.

Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 % 1

Laimennus Vesi, esiliisteröitäessä 50/50

Työvälineiden yms. puhdistus Vedellä ja saippualla

Tekniset tiedot

Nykyinen TDS-versio

joulukuu 2021

Korvaa TDS-version

lokakuu 2021


