
Produktbeskrivelse
Brugsklar PVA-Vævlim med lang åbentid til rullepåføring.
Nordsjö Vævlim anvendes til opsætning af glasfibervæv, struktur- og 
skumtapet, samt vinyl-tapeter med papirbagside, i tørre rum. Ved 
opsætning af kraftige, mønstrede glasvævstyper, anbefales Nordsjö 
Vævlim Extra.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt.
Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Ved opsætning på 
vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder 
spartles. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt 
slibes alle underlag. Ubehandlede underlag som puds, beton og letbe-
ton og spartlede flader grundes først med Professional Mikrodispers.

Opsætning af glasfibervæv :
Nordsjö Vævlim påføres underlaget i et jævnt og fyldigt lag. Vævet 
opsættes direkte i den våde lim, trykkes fast med en vævspartel eller 
tapetbørste og skæres til. Lad vævet tørre før videre behandling.

Opsætning af struktur- eller vinyltapet:
Nordsjö Vævlim påføres i et jævnt lag på tapetets bagside. Påfør 
evt. flere baner samtidig. Fold banerne sammen og lad dem trække 
(mindst 5 min – højst 30 min.) Tapet opsættes normalt kant mod kant 
og trykkes fast med tapetbørste 
OBS ! Følg altid tapet-leverandørens anvisninger for opsætning og 
valg af limtype.

Monteringstid:
Glasfibervæv 0–15 minutter. 
Struktur- og vinyltapet 0–30 minutter. Følg anvisningerne for opsæt-
ning af glasvæv/tapet.

Fjernelse af lim:
Overskydende lim fjernes med vand og fugtig opvredet svamp, straks 
efter opsætning.

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bort-
skaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. 
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-
ordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug eg-
nede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For 
mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: PVA dispersion & Stivelse
Rækkeevne: Ca. 3-5 m²/liter
Tørstof: Ca. 15% 
Temperaturforhold ved påføring:  Min +18°C. - 
Max +30°C i luft og underlag 
Luftfugtighed RF: 30-70%RF 
Påføring: Rulle, pensel
Rengøring af værktøj: Vand 
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt -
(ikke under +10°C) og tørt i tæt lukket original 
emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
 
Emballage størrelse: 1 liter, 5 liter og 15 liter
Art.nr: 6023478 (1 liter),
Art,nr: 6023479 (5 liter) 
Art.nr: 6023477 (15 liter)


