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Premium 3422
Premium er et dispersjonslim på PVAc
basis for montering av tekstil- og
vinyltapeter med papir eller non-wowen
bakside. samt montering av
glassfiberstrie og miljøtapet, på de fleste
underlag i tørre
rom.



Smidig konsistens



Lett å påføre



Premium kvalitet

*

TEKNISK DATA
FORBEHANDLING
Basis:
Egenvekt:
Emballasje:
Tørrstoff:
Løsemiddel:
Konsistens:
Påføringstemp:
Påføringsverktøy:
Forbruk:
Ventetid:
Monteringstid:
Rengjøring:
Oppbevaring:

Dispersjonslim på
polyvinylacetat-basis
Ca 1020 kg/m3
1, 5 og 15 liter
Ca 22 %
Vann
Tiksotrop
min +15 oC
Rull eller pensel
1 ltr til 3-5 m2
Grovere glassfibervev kan
kreve mer lim
0 – 10 min
0 – 30 min avhengig av
temperatur og luftfuktighet
Med vann før limet er herdet.
Tørket lim fjernes med Casco
limvask eller vann og rødsprit
12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares
frostfritt.

Påse at underlaget er rent og tørt og har jevn overflate. Fjern
løs tapet og maling, fjern gammel vinyltapet.
Gammel maling mattes ned med Casco Grovrent, skylles godt
og slipes. Alle ujevnheter sparkles og slipes før montering.
Underlaget for lyse tapeter bør være så ensfarget som mulig.
Mal underlaget om nødvendig
med Nordsjö Heftgrunn V eller lateksmaling som skal slipes før
tapetsering. Sterkt sugende underlag bør limvaskes med
Premium eller lignende tynnet med 20 % vann.
PÅFØRING
Påfør Premium på veggen med rull eller sparkel så jevnt som
mulig. Begynn alltid å lime nede
først og arbeid oppover veggen, fordi limet tørker fortere
oppe pga høyere temperatur.
MONTERING
Vevet tekstiltapet med papirbakside. Vinyltapet med nonwowen bakside samt glassfibervev:
Vent ca. 5 minutter og sett tapetet opp. Den første lengden
settes i lodd og glattes/tilstrykes med tapetbørste fra midten
og ut mot kantene. Skjær rent ved gulv og tak. Bruk alltid
skarpt verktøy!

Sid. 2/2

Trådtapet med pairbakside.
Vinyltapet med papirbakside:
Fukt tapetets bakside med vann. Bruk f.eks. en krystet svamp.
Vent ca. 5 minutter og sett tapetet opp. Den første lengden
settes i lodd og glattes/tilstrykes med tapetbørste fra midten
og ut mot kantene. Skjær rent ved gulv og tak.
HELSE 0G MILJØ
Brannfare:
Helsefare:

Ikke brannfarlig
Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.
FDV
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt
ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.
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