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Gjøco Våtromslim er en vandfortyndbar væglim til vinyl, PVC og glasvæv i vådrum som bad og 
bryggers. Kan anvendes på de fleste underlag som spånplade, træ, beton og gips. Må ikke anvendes 
til gulve. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: PVA-dispersion 
Farve: Hvid 
Egenvægt (kg/l): Ca. 1,04 
Tørstof, volumen % Ca. 38 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Spartel, pensel eller fnugfri rulle. 
Fortynding/rengøringsmiddel: Vand. 
Forbrug: Ca. 4 m2/liter afhængig af underlag 
Tørretider: Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed 
Overmalingsinterval, min.: 
Lagtykkelse: 

Min.  24 timer 
Maks. 3 mm 

Min. påføringstemperatur: +15 °C 
 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt. Malede eller vinylbelagte flader skal slibes og/eller rengøres med 
Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel. Ujævnheder og sprækker skal spartles før påføring. 
Kraftigt sugende underlag bør primes med Gjøco Våtromslim fortyndet med 3 dele vand. 
 

Påføring 
Temperaturen bør ikke være under 15 °C ved påføring. På vinyltapet bør limen tørre i 10-15 minutter 
før opsætning. Lim direkte på væggen ved opsætning af tunge materialer. Ved lette materialer (vinyl) 
skal limen påføres tapetet. Lad limen tørre i nogle minutter før opsætning. 
 

Opbevaring 
Produktet skal fragtes og opbevares tørt og frostfrit. Produktet skal fragtes og opbevares stående. 
 

Bortskaffelse af affald 
Flydende lim må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt 
afleveringssted for farligt affald. 
 

 

Øvrige informationer 
Tørret lim kan fjernes mekanisk eller med husholdningssprit. Jern vil korrodere i kontakt med limen.  
Emballagestørrelser: 1 og 5 liter.  
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Sikkerhed 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
 

 
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end 
produktets kvalitet.  Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet 
er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som 
halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.       
Udgivet af Gjøco AS           
 


