
OT210

Tapet- & Vävlim Allround

Användningsområde

Limning av papperstapeter, non-
woventapeter, tunnare glasfiberväv vinyl-
och akrylstruktur med pappersbaksida
mot spånskiva, träfiberskivor, gipsskivor
och papp.

Utmärkande egenskaper

• Utvecklat för att ersätta både tapet
och vävlim

• Lättarbetat och smidigt
• Kan sprutappliceras
• God vidhäftning
• Ej brandfarligt

pos: 1 / last: 3 pos: 2 / last: 3 STB-
kod pos: 3 / last: 3

Beskrivning

Limmet är baserat på stärkelse och polymerdispersion och  är 
utvecklat för att ersätta både tapet och vävlim vid uppsättning 
av väggmaterial i torra utrymmen.

Kulör
Vit

Förpackning

1 liter burk (6 st/kartong)
5 liter hink
15 liter hink

Beredning
• Underlaget skall jämt, torrt och väl bundet.
• Starkt sugande underlag förlimmas med Tapet & Vävlim
utspätt med vatten.

• Målade ytor slipas, tvättas med målartvätt och sköljes med
vatten.

• Brons-, relief- och vinyltapeter avlägsnas helt.

Applicering
• Med roller, pensel tapetmaskin eller högtrycksspruta.
• Limmet kan beroende på arbetsmetod, appliceras på vägg
eller baksida av tapeten.

• Följ tapettillverkarens anvisningar.
• Vid uppsättning av glasfiberväv appliceras limmet på
väggen.

• I de fall våderna inte kan sitta kant i kant, är det till fördel
att renskära våderna före uppsättning.

Rengöring
På tapet: omedelbart med blöt svamp.
Arbetsredskap: ljummet vatten innan limmet torkat.

Begränsningar
Överlappning av vinyltapet. Bårdlimningar, våtrumslimningar.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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OT210

Tapet- & Vävlim Allround

Teknisk information

Densitet 1,0
Torrhalt 8-12%
Torktid Beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Lagring Vid +10°C till +20°C. Skyddas mot frost
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Åtgång 1 liter till ca 4 m², beroende på material och underlag
Övermålningsbarhet Viktigt att limmet har torkat innan övermålning


