ProGold Tapetlim
MBK typebetegnelse

Tapetlim

Beskrivelse

Færdigblandet vandbaseret tapetlim forstærket med en EVA-polymer
dispersion.

Anvendelse

Til opsætning af papirtapeter i tørre og opvarmede rum. Limen er velegnet til
sprøjtepåføring samt påføring med klistermaskine.

Fysiske / Kemiske data
Bindemiddel
Tørstofindhold
Farve
Konsistens
Brandfarlighed
Massefylde

Modificeret stivelse forstærket med EVA-coplymer
ca. 14%
Hvid
cremet, tixotropisk
Ingen
ca. 1kg/L

Forbrug

4m2/ltr. Afhængig af underlag

Krav til bunden

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke afsmittende og fri for tapetrester m.m.
Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrens og
skylles med rent vand. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres
ved påføring af fortyndet lim. På smittende eller sugende underlag grundes
med ProGold mikrodispersgrunder fortyndet 1 : 1 med vand.

Brugsanvisning

Opsætning
Klisteren påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre
tapetet inden opsætning. Eventuelt klister, der kommer på forsiden, fjernes –
afhængig af tapetkvalitet – enten ved dupning med fugtet svamp eller ved
vaskmed svampen. Sørg for god udluftning under tørring.
Fortynding
Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.
Temperatur
Arbejdstemperatur mellem 18 C og 25 C.
Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.

Sikkerhedsregler

for malerarbejde 00-1.

Holdbarhed

Uåbnet - Mindst 12 måneder ved kølig, tør og frostfrit opbevaring. Begrænset
holdbarhed efter åbning.

Emballage

15 ltr. Rullespand

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager
dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende
laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet
end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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