
Produktdatablad

Vävlim Extra

Produktbeskrivning
REFLEKT Adhesive For Tissue Extra, ett polymerförstärkt vävlim, med
extra god vidhäftning, som är speciellt framtaget för renoveringstapeter
t.ex. renoveringsdukar och glasfiber.

Användning

Används inomhus i torra utrymmen för uppsättning av väggbeklädnad, t.ex. glasfilt,
fiberfilt, strukturfilt och glasväv.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Målade ytor tvättas av med REFLEKT målartvätt.
För starkt sugande ytor (t.ex. spånskivor, betong/puts, spacklade ytor, renoveringstapeter typ Genvägen) krävs förlimning. 
Dvs rolla ut ett lager lim på ytan som ska förlimmas och låt torka i ca 1 dygn. 
Vid förlimning skall produkten spädas med 50 % vatten. 
Vädra ordentligt så fuktigheten inte stannar kvar och förlänger torktiden. 
Låt det gå minst 24 timmar innan målning/tapetsering eller då ytan är helt torr.
Detta minskar risken för släpp i framtiden. 
Vid uppsättning, rolla ut limmet så jämnt som möjligt direkt på väggen. 
Tänk på att lägga på rätt mängd lim, se instruktion för respektive produkt. 
Stryk inte upp för mycket yta i taget, max 1-2 våders bredd. 
Stryk fast renoveringstapeten eller glasfiberduken ordentligt med tapetverktyget mot tak- och golvlister. 
Renskär tapeten mot tak och golv med tapetkniv. 
Byt rakblad ofta så det alltid blir ett skarpt snitt. 
Tvätta omedelbart bort limrester på tapetens framsida med målarsvamp och ljummet, rent vatten.
Var frikostig med vattnet, gnugga inte då det kan skada ytan och utseendet. 

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till
lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven
färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Densitet (kg/l) 1.04

Torrhalt: Vikt % 20

Torrhalt: Vol % 16

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 4

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1

Utspädning Vid förlimning skall produkten spädas med 50 % vatten.

Rengöring av verktyg osv. Vatten och tvål

Tekniska data

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

oktober 2021


