
OT220

Väv- & Våtrumslim Multi

Användningsområde

För uppsättning av väggmaterial med
tjocklek under 0,6 mm i torra och våta
utrymmen. Limmet är ett sk.
multifunktionslim och kan med fördel
användas till renoveringstapeter/väv,
vinyltapeter, grovmönstrad glasfiberväv,
bårder, våtrumstapeter och som
överlappningslim.

Utmärkande egenskaper

• Multilim för: Våtrumstapeter,
vinyltapeter, renoveringstapeter/väv,
grov glasfiberväv och bårdlim

Beskrivning
EVA- och stärkelsebaserat lim för uppsättning av väggmaterial
med tjocklek under 0,6 mm i torra och våta utrymmen.

Kulör
Vit

Förpackning
1 liter burk (6 st/kartong)
5 liter burk

Beredning
• Underlaget skall jämt, torrt och väl bundet.
• Starkt sugande underlag förlimmas med förtunnat lim
utspätt med vatten 1:3-4 som skall ha torkat helt innan
tapetseringen fortsätter.

Applicering
• Med roller, pensel.
• Målade ytor slipas, tvättas med målartvätt och sköljes med
vatten.

• Brons-, relief- och vinyltapeter avlägsnas helt.
• 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
Ljummet vatten innan limmet härdat.

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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OT220

Väv- & Våtrumslim Multi

Teknisk information

Densitet 1,06
Torrhalt Ca 30%
Torktid -30°C till +70°C
Temperaturbeständighet -30°C till +70°C
Lagring Vid +10°C till +20°C. Skyddas mot frost.
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Åtgång 1 liter till ca 4 - 6 m², beroende på material och underlag
Användningstemperatur +18°C till +25°C och < 65% RH


