MASTER FLIS SEINALIIM
KASUTAMISOBJEKTID

Kasutusvalmis seinaliim mahupüsivate fliistapeetide
kinnitamiseks poorsetele või värvitud aluspindadele.
Sobib käsitsi või masinaga pealekandmiseks. Sobib ka
paber- ja paberpõhjaliste tapeetide liimimiseks
eelvettimismeetodil. Ei sobi täisplastmaterjalide
kinnitamiseks ega plastaluspindadele.

ALUSPIND

Aluspind peab olema kuiv, tasane, jäik ning puhas.
Vana lahtine tapeet ja värv eemaldatakse, samuti
vanade vinüültapeetide plastpind. Ebatasasused
pahteldatakse ja lihvitakse. Eriti poorsed aluspinnad
kruntida vahekorras 1:1 veega vedeldatud Mastar Flis
liimiga. Värvitud pinnad pestakse leeliselise
pesuainega ning loputatakse hoolikalt.

OMADUSED

* värvitu liimivuuk
* valmis kliister, pole vaja oodata segunemist ega teki
klimpe
* poorsetele või eelnevalt töödeldud värvitud
pindadele
* head rullimis- ja pealekandmisomadused
* ainult kuivadesse ruumidesse
* hea algnakkuvus
* pikk tööaeg

TEHNILISED ANDMED

Sideaine
PVAc dispersioon ja rafineeritud tärklis
Vedeldi
vesi
Erikaal
ca. 1,05 kg/l
Tuleohtlikkus
mitte tuleohtlik
Temperatuurikindlus
jäätub
Madalaim kasutust°
+15°C

KULU

5-6 m2/l fliistapeedil
3-5 m2/l paberpõhjalisel tapeedil vettimismeetodil

TÖÖVAHEND

Värvirull, pintsel või kliisterdamismasin.

LIIMIMISTINGIMUSED

Ruumi, liimi ja tapeedi temperatuur +18...20°C
Aluspinna niiskus
-puit
8...12%
-betoon
<85% RH

Liimimisel peab ruumis valitsema ruumile omane
temperatuur. Nii liim kui tapeet peavad saavutama
selle temperatuuri.
Ruumi, liimi ja tapeedi temperatuur, aluspinna
kvaliteet, niiskus ning kasutatav liimikogus, mõjutavad
oluliselt lõpptulemust ja liimi kuivamiskiirust. Seetõttu
tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt
antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.
KASUTUSJUHEND

Kanna liim näiteks värvirulliga ühtlaselt seinale või
tapeetimismasinaga
tapeedi
tagusele.
Paanid
paigaldatakse nn.märgliimimise meetodil küljeservad
vastakuti. Jäta alati paani üla- ja alaserva lõikamisvaru.
Hõõru paan kinni tapeediharja või sileda labidaga,
liikudes keskelt äärte poole nii, et õhumullid tulevad
välja. Eemalda paanidevahelistest vuukidest välja
pressinud liim kohe niiske käsna või lapiga. Hoolitse,
et tapetseeritud ruume ventileeritakse korralikult. Järgi
tapeedivalmistaja paigaldusjuhiseid.

PAKKIMISVIIS

5 l plastnõu

TÖÖ –
KESKKONNAOHUTUS

Väldi toote kokkupuudet nahaga. Töövahendite
pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Toored
tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia
prügimäele. Lisainformatsioon ohutuskaardil.

LADUSTAMINE

Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras jahedas,
temperatuuril mitte alla +1ºC. Peale pikaajalist
ladustamist tuleks liimi enne tarvitamist hoolikalt
segada. Avatud nõu puhul tuleb liim ära tarvitada u. 1
kuu jooksul.
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad
laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele.
Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote
kasutamisjuhendi
eiramisest
või
toote
mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tehniline konsultatsioon telefonil 6031 900.

