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Proff Vegglim Ekstra er et vanntynnbart lim for kraftige tapeter som vev, vinyl, tapet med fiber 
bakside, non-woven og tekstil. Lett å påføre, har ekstra god klebeevne og lang monteringstid. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Etylvinylacetatemulsjon 
Farge: Hvit 
pH: Ca. 7 
Egenvekt (kg/l): Ca. 1,02 
Løselighet i vann: 100 % 
Tørrstoff, volum % Ca. 20 

 

 

BRUKSDATA 

 
Påføringsmetode: Pensel eller rull 
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann. 
Forbruk: 3-5 m2/liter, grovere underlag og grovere tapet som 

glassfibervev kan kreve mer lim. 
Monteringstid: 10-30 min. avhengig av temperatur, luftfuktighet og type tapet. 
Påføringstemperatur:  Minst over +18°C i luft og underlag. 
Tørketider: Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet 
Overmalbar (23 °C, 50% R.H.): Min. 24 timer. 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget må være jevnt, rent og tørt. Gammel vinyltapet og løstsittende tapet fjernes. Tidligere 
malte flater rengjøres med Gjøco Interiørvask eller egnet rengjøringsmiddel og vaskes med rent 
vann. Blanke og halvblanke overflater mattes med slipepapir. Sår og ujevnheter sparkles. Sterkt 
sugende underlag (mur etc.) grunnes med limet tilsatt 10-15 % vann. 
 

Påføring 
Proff Vegglim Ekstra påføres underlaget med pensel eller rull. Stryk tapetet eller veven godt mot 
underlaget slik at luften presses ut. Påse at det er nok lim i skjøtene. Limet inneholder vann som skal 
avgis, og må derfor stå noen minutter før montering av tapetet. Glassfibervev settes umiddelbart i 
vått lim, ellers er monteringstiden 10–30 minutter avhengig av lufttemperatur og fuktighet. Følg 
tapetprodusentens anvisninger. 
 

Lagring 
Lagres tørt og frostfritt og helst ikke under +10 °C.  
Limen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Limen skal fraktes og lagres stående. 
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Avfallshåndtering 
Flytende lim skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
 

 
ØVRIG INFORMASJON 
Vått lim og verktøy vaskes med vann og såpe. Tørket lim fjernes mekanisk eller med rødsprit. 
Emballasjestørrelser: 5 og 15 liter 
 

 

SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 
 

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.    Utgitt av Gjøco AS          
  

 


