
Produktdatablad

Vegglim Extra

Produktbeskrivelse
REFLEKT Adhesive For Non-wowen Wallpaper, spesielt utviklet for
moderne nonwoven tapetet, fungerer også utmerket til tradisjonelle
papirtapeter.

Anvendelse

Brukes innendørs i tørre rom til oppsetting av sagmuggtapet, papirtapet og non-woven
tapet.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Malte overflater vaskes av med REFLEKT Malervask.
Blanke overflater er matslibes.
Svært sugende underlag, som gips, betong og pussede overflater, må grunnes eller forlimes.
La tørke i 24 timer før tapetsering.
Forliming utføres med det samme limet, fortynnet 50/50 med vann.
Vid tapetsering med non-woven tapet og vev/filt rulles limet sjenerøst på veggen, tilsvarende 1-2 tapetlengders bred.
La det tørke i noen minutter på veggen før oppsetting for bedre vedheft.
Ved tapetsering med papirtapet påføres limet jevnt på baksiden av tapetet.
Pass på at kantene er riktig limt så att skjøtene sen ikke slipper.
Fold baksidene sammen og la det trekke i ca. 5 minutter slik at papiret sveller og suger til sig limet.
Fest tapetlengden øverst opp og sørg for at den henger i lodd før du stryker fast tapetet med tapetverktøyet og forsiktig
klemmer ut luften, fra topp til bunn, innefra og ut i sildebeinsmønster. 
Passa in neste tapetlengde etter mulig mønsterpassing.
Sæt den kant i kant og press ut luften på samme måte som før.
Renskjær tapetet mot tak og golv med tapetkniv. 
Bytt barberblad ofte slik at det alltid blir et skarpt kutt.
Vask straks av limrester på forsiden av tapetet med en malingssvamp og lunkent, rent vann.
Bruk rikelig med vann, ikke gni, da det kan skade overflaten og utseendet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale
gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester,
så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Densitet (kg/l) 1.03

Tørstoff vekt (%) 12

Tørstoff vol (%) 9

Almindelig rekkeevne (m²/ltr.) 6

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +10°C

Luftfuktighet Maks luftfuktighet 80 % RF.

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) 1

Fortynning Vann, ved forliming 50/50

Rengjøring av verktøy osv. Vann og såpe

Tekniske data
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