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Emulsionslim baserat på PVA.

1

Annan

JOTUN Lim standard
Produktbeskrivning
Typ
Vägglimm baserat på PVA (EVA basis).
Vattenburet emulsionslim baserat på PVA. För montering av glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med
pappersbaksida och polyetenskum i torra rum.

Användningsområde
För glasfiberväv, textil- och vinyltapet i torra rum.

Underlag
Kan användas på alla vanliga underlag så som träfiber-, spån- och gipsskivor, betong, sandspackel, tidigare
målare ytor och papperstapet.

Produktdata
Emballagestorlek

5 L och 15 L

Kulör

Vit

Generisk typ

Emulsionslim baserat på PVA.

pH värde

7,5 till 8,5

Appliceringstekniska data
Anmärkning
Följ angivelser från tapetleverantören. Produkten är färdig att användas i den levererade konsistensen. Sörj för
god ventilation.

Appliceringsmetoder
Roller eller pensel. Limmet skall påföras i ett jämnt lager. Ojämn applicering kan orsaka diverse problem.

Förbrukning per strykning
4

m²/l

Rengöring av verktyg
Vattna innan limmet torkar.
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Torktider
Beroende av material, temperatur och luftfuktighet.

Bruksanvisning
Förarbete
Underlaget skall ha en jämn ytstruktur och vara fast bundet. Lös tapet skall avlägsnas. Tidigare målade ytor
tvättas med JOTUN Husvask. Skölj med rent vatten. Halvblank och blank färg mattas ned med slippapper.
Vinylskiktet på vinyltapet med pappersbaksida lossas i ena kanten och dras sedan av.

Grundning
Starkt sugande underlag så t ex. puts, sandspackel, vissa byggskivor skall förlimmas med JOTUN Lim standard
spädd 1:3 med vatten eller grundas med JOTAPLAST Vegg / JOTAPROFF PVA 07. Underlag med stora
kulörskillnader grundas med Underlag med gammal papperstapet grundas företrädesvis med JOTUN Grundning
för tapet.

Spackel, fogmassa
Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med JOTUN Spackel gipsskiva fin eller JOTUN Spackel vägg och tak - medium. Betong och grov puts bredspacklas med JOTUN Spackel grova
underlag.

Lim
Produkten är färdig att användas i den levererade konsistensen. Limmet skall påföras i ett jämnt lager. Ojämn
applicering kan orsaka diverse problem. För all montering av tapet är det viktigt att det påförda limmet avger en
del fukt, men fortfarande klibba vid montering.
OBS! Följ alltid materialfabrikantens anvisningar beträffande arbetsmetod.
Montering av:
1. Glasfiberväv
2. Tapet av polyetylenskum.
Appliceras i ett jämnt skikt med rulle. Påför lim för 1-2 våder åt gången. Montering skall utföras medans limmet
fortfarande är klibbigt. Sätt våderna kant i kant eller med överlappning och skär genom med vass kniv. Släta ut
våden ordentligt med hjälp av en spackelspade (av stål eller plast). Om materialet skall skäras bör man vänta
så länge som möjligt innan fastpressning. Övermålning skall tidigast ske 1 dygn efter montering. Vid limning av
överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.
Montering av:
Vinyltapet med pappersbaksida+ papperstapet.
Påföres i ett jämnt skikt med pensel eller rulle på tapetens baksida. Vik samman våden och låt den ligga några
minuter. Monteras normalt kant i kant. Släta ut tapeten noga med hjälp av en spackelspade av plast eller en
tapetborste. Vid limning av överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.

Underhåll
Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare
information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering
Rester av lim skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
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Godkännanden

Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte
garantera annat än produktens kvalitet.
Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.
Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United
Kingdom) som är giltig.
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