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WallPaper
Færdigblandet tapetlim, der anvendes til
opsætning af almindelige tapeter samt
strukturtapeter i tørre rum på underlag
af gips- og spånplader, beton, pudsede
og spartlede underlag, eksisterende
tapeter samt malede vægge.

TEKNISKE DATA
Produkttype: Tapetlim – klar til brug
Basis: Polyvinylacetat dispersion med
stivelsesderivat
Opløsningsmiddel: Vand
Tørstof: Ca. 11 %
Vægtfylde: Ca. 1.000 kg/m³
Konsistens: Tixotrop
Farve: Hvid
Ventetid: Ca. 5 min.
Åbentid: Ca. 30 min.
Optimale forhold: +18 °C - +22 °C og 65 % RF
Værktøj: Børste, rulle eller maskine
RENGØRING
God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og
øjenkontakt. Lim på huden fjernes med vand og sæbe
eller håndrensemiddel. Værktøj rengøres med vand
umiddelbart efter brug, så limen ikke tørrer ind.
Indtørret lim opløses med acetone, sprit eller lignende.
FORBEHANDLING
På tidligere tapetserede vægge fjernes alt
løstsiddende tapet og overgange spartles. På øvrige
underlag fjernes alt løstsiddende og huller og revner
udspartles. Samlinger, revner og hjørner kan evt.
Forstærkes ved at montere glasfiberstrimler og
overspartle disse. Malede underlag afvaskes grundigt
for fedt og snavs. Generelt slibes og rengøres alle
underlag inden opsætning af tapet. Stærkt sugende
underlag som pudsede og spartlede underlag m.m.
forlimes.
FORBRUG
3-5 m²/ltr. afhængig af underlag og tapet.

• Færdigblandet
• Hurtig
• Stor styrke
• Godt hug
• Kan anvendes i maskine

MONTERING
Påfør Tapetlim på tapetets bagside i et jævnt lag og
fold banerne sammen. Lad dem trække i ca. 5 min.
inden montering. Påfør ikke lim på flere baner, end der
kan opsættes på ca. 30 min.
FORUDSÆTNINGER
Monterings/ventetid afhænger af aktuel temperatur og
luftfugtighed. De ovenfor nævnte tider er oplyst på
baggrund af laboratorieafprøvninger ved +23° C og
55 % RF. Derfor skal de oplyste tider kun opfattes som
vejledende.
EMBALLAGE
1 liter
5 liter
15 liter
HOLDBARHED OG OPBEVARING
12 mdr. i tæt, lukket emballage. Køligt, men ikke under
5 °C. Frostfrit.
BORTSKAFFELSE
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende
regler og love.
SIKKERHED & MILJØ
Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr
som fx handsker, briller m.m.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for
produktet på www.casco.dk.
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BEMÆRK
Følg de relevante produktdatablade ved brug af
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at
producenten kontaktes for yderligere information.
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer,
retningslinjer og datablade.
Se venligst det landespecifikke datablad.
Denne produktinformation erstatter alle tidligere
udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring.
Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at
finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger
uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede
resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en
problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig
kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk

