TUOTESELOSTE

FT-Kort

5055 Fintex Tapetliima
Tuote

Vesiohenteinen, valkoinen erikoisliima erilaisten tapettien kiinnittämiseen kuivissa ja kosteissa
tiloissa.

Soveltuvuus

Liima soveltuu erilaisten vinyyli-, tekstiili-, paperi-, non-woven tapettien ja lasikuitutapettien
liimaamiseen. Tuote soveltuu sekä huokoisille että tiiviille pinnoille, kuten esim. betoni- ja
tasoitepinnat, pohja- tai pintamaalatut ja primeroidut pinnat, kipsi-, lastu-, puukuitulevypinnat.

Ominaisuudet

5055 Tapetliiman ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•
•

vesiohenteinen valkoinen PVAc-dispersioliima
erittäin hyvä alkutarttuvuus
M1-tuote, paras sisäilmapäästöluokka
sopii myös raskaille tapeteille, tapettipaino n. 500 g/m2
kuiviin ja kosteisiin tiloihin, homesuojattu
ei sisällä liuottimia, vesiohenteinen
voidaan käyttää liimauslaitteissa
valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot
Tiheys

1,02g/ml

Kuiva-ainepitoisuus

n 9 p-%

Varastointi

12 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä. Avattu tuote ei kestä hyvin varastointia.

Riittoisuus

3-5 m2/l Menekki 200 -350 g/m2.

Maksimi tapetpaino n. 500 g/m2. Raskailla tapeteilla tehtävä aina koeliimaus ennen asennustyötä,
Avoinaika

0-15 min. Olosuhteet +23⁰C, RH 50%.

Työskentelyaika

5-15 min liiman levityksestä.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 3-4 h, tapettien päälle maalaus n. 12 h kuluttua. Olosuhteet ja materiaalit voivat
vaikuttaa paljon annettuihin ohjeaikoihin.

Käyttöolosuhteet

Lämpötilan on oltava yli + 15⁰C, mutta alle + 35⁰C, ilman kosteus alle RH 80%.

Lämpötilankesto

-50⁰C - + 70⁰C. Liimasauma on pakkasenkestävä.

Kuljetuslämpötila

Suojeltava jäätymiseltä.

Työvälineet

Tela, pensseli, tapettilasta, harja.

Ohentaminen

Huokoisen pinnan pohjustus max. 30 % vedellä ohennettuna. Muuten ohentamista ei suositella.

Ohenne

Vesi.

Työvälineiden pesu

Vesi ja saippua.

Pakkauskoot

5 l, 10 l ja 15 l suorakaiteen muotoinen muoviastia.

Käyttöohjeet
Käsittelyohje

Alustan tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä, puhdas pölystä, noesta ja rasvasta ym. epäpuhtauksista.
Poista vanha tapetti ja tasoita pohja tarvittaessa. Pese aikaisemmin maalatut pinnat 5059 Maalarin
Tehopesulla. Huokoiset seinäpinnat pohjustetaan 30 % ohennetulla liimalla tai ohentamattomalla
5002 Fintex 2 pohjamaalilla. Kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly pyyhitään pois.
Liimaa levitetään telalla tai pensselillä tasaisesti liimattavalle alustalle kahden- kolmen vuodan
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alueelle. Huokoisilla pinnoilla tapetti laitetaan heti seinään liiman päälle. Liimaus voidaan levittää
joko suoraan seinään tai tapettiin. Katso huolellisesti tapetin liimausohjeet ja toimi niiden mukaan.
Liiman tarve riippuu materiaalin painosta ja alusmateriaalista ja sen laadusta. Painavia tapetteja
liimattaessa (yli 300 gr/m2) tee ensin koeliimaus ja määrittele havaintojen mukaan oikea liiman
määrä. Tapettien kiinnityksen viimeistely tehdään esim. muovilastalla tai tapettiharjalla viimeistään
30 min. kuluttua liiman levityksestä, huokoisilla pinnoilla se tehdään heti. Liimaus lämpötilan tulee
olla yli + 15⁰C, mutta alle 35⁰C ja kosteuden enintään 80%(RH). Liiman kuivumisaika on 12 h, jonka
jälkeen lasikuitutapetit tai muut maalattavat tapetit voidaan maalata. Mahdolliset liimatahrat
poistetaan kostealla ja puhtaalla sienellä tai kankaalla ennen liimauksen kuivumista. Älä hankaa
tapettia voimakkaasti ylimääräistä liimaa puhdistaessa, koska kostea tapetti ei kestä hyvin
mekaanista rasitusta. Liima ei aiheuta tapetin värien liukenemista tai tahraantumista oikein
käytettynä.
FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat
ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain
tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen.
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai
tarkoitusta.
Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuore liima
toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat liima-astiat voidaan toimittaa
kierrätykseen. Kuivunut liima on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus

Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus

Ei palava.

Kuljetus

Lämminkuljetus.
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