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Tapetklister
Augusti 2015

Produktbeskrivning
Lättlösligt och klumpfritt pulver som är smidigt att arbeta med. Vid
uppsättning av papperstapeter följ tapettillverkarens
rekommendationer.

Behandling
Strö försiktigt påsens innehåll i den mängd vatten som krävs under
kraftig omrörning. Låt klistret svälla 5 min före användning. Rör om
igen och klistret är färdigt att användas. 

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt. Borsta noga bort ev.
slipdamm. Ev. överflöd av klister tas bort direkt med en fuktad
svamp. Färdigblandat tapetklister kan användas upp till 10 dagar i en
stängd behållare. 

Tips: Sugande ytor förlimmas, blanda 1 påse 125g med 5 L vatten
(räcker till ca 20-25m2)

Hälsa och Miljö
Limskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge
hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning,
skyddshandskar,(andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även
information på Säkerhetsdatabladet.
Återförslut öppnad förpackning väl. Avlägsna lim från verktygen
innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter limning.
Flytande limrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Densitet: Pulverform
Åtgång: 1 påse 250 g ger ca 4 L tapetklister
Verktyg: Klisterpensel eller rulle
Förpackning: 125 g och 250 g
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Densitet: Pulverform
Åtgång: 1 påse 250 g ger ca 4 L tapetklister
Verktyg: Klisterpensel eller rulle
Förpackning: 125 g och 250 g
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

