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PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik 76 Vevlim er et dispersjonslim på PVAc-stivelsesbase. Limet har en ekstra god klebeevne og lang monteringstid og egner
seg derfor meget godt til tyngre tapeter. Danner en sterke limfuge på de fleste underlag.

BRUKSOMRÅDE
For bruk i tørre rom, til oppsetting av Tekstiltapeter, Vinyltapeter og akrylstruktur med bakside av papir, polyester etc, for glassfibervev, miljøtapet og akrylstrukturtapeter med bakside av papir eller non woven. Bostik 76 Vevlim kan påføres med sprøyte.

ARBEIDSBESKRIVELSE
1. Les produsentens monteringsanvisning. Rør limet godt. Eventuelt løst- sittende tapet og farge fjernes. Ujevnheter sparkles og
slipes. Sterkt sugende underlag forsterkes med en blanding av 1 del tapetlim og 3 deler vann. Malte flater vaskes med 5 % ammoniakk eller sodaoppløsning. Skyll godt. 2. Liming: Glassfibervev (uten pappirbakside). Rull limet på veggen i et jemt og rikelig
skikt. Montere mens limet er klebrig. Unnvike gjennomtrengning av limet i veven. Tapeten er overmalbar tidligst 1 døgn etter at
tapeten er helt tørr. Vinyl- og akrylstrukturer, vinyltapeter med papirbakside. Om ikke annet er opplyst fra tapetprodusent, rull limet på veggen. Er tapeten renskåret  monteres den kant i kant. Vinyltapeter med bakside av polyester, glassfiber eller tekstil.
Om annet er opplyst fra tapetprodusent, rull limet på veggen. Er tapeten renskåret- monter den kant i kant. Overlappingsliming av
vinyltapeter gjøres med Bostik 78 Våtromslim. 3. Press ut alle luftbobler med børste fra midten mot kantene. Vær nøye med at det
finnes nok lim under alle skjøter.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype:

Enkellim

Bindemiddel:

PVAc og stivelse

Løsningsmiddel:

Vann

Konsistens:

Tixsotropisk

Farge:

Hvit
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

Påføringsutstyr:

Rulle og pensel eller sprøyte

Arbeidstemperatur:

Ikke under + 18°C.

Rengjøringsmiddel:

Vann

Densitet:

1,06 g/cm³

Tørrstoffinnhold:

20 ± 1 vekt-%

Limforbruk:

3-6 m²/ltr, avhengig av materialet og påføringsmåte

Fortynningsmiddel:

Vann. Limet bør ikke fortynnes

Brannfare:

Nei.

Lagring:

12 måneder ved +10 til
+20 °C i uåpnet forpakning.
Beskyttes mot frost.
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

