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Gjøco Vegglim Proff er en vandfortyndbar lim med længere åbentid end almindelig væglim. Den er 
velegnet til glasvæv, tekstiltapet, miljøtapet, fibertapet, papirtapet og vinyltapet med papirbagside. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Etylvinylacetatemulsion 
Farve: Hvid 
pH: Ca. 7 
Kogepunkt: 100 °C 
Egenvægt (kg/l): Ca. 1,02 
Opløselighed i vand: 100 % 
Tørstof, volumen % Ca. 20 
 

 

ANVENDELSESDATA 

 
Påføringsmetode: Pensel eller rulle 
Fortynding/rengøringsmiddel: Vand. 
Forbrug: 3-5 m2/liter, grovere underlag og grovere tapet som glasvæv kan 

kræve mere lim. 
Monteringstid: 5-30 min. afhængig af temperatur, luftfugtighed og tapettype. 
Tørretider: Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed 
Overmalbart (23 °C, 50 % R.H.): Min. 24 timer. 
 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være jævnt, rent og tørt. Gammel vinyltapet og løstsiddende tapet fjernes. Tidligere 
malede flader rengøres med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel og afvaskes med rent 
vand. Blanke og halvblanke overflader matteres med sandpapir. Sår og ujævnheder spartles. Kraftigt 
sugende underlag (mur osv.) grundes med limen tilsat 10-15 % vand. 
 

Påføring 
Gjøco Vegglim påføres underlaget med pensel eller rulle. Stryg tapetet eller vævet godt mod 
underlaget, så luften presses ud. Kontrollér, at der er nok lim i samlingerne. Limen indeholder vand, 
som skal afgives, og den skal derfor stå i nogle minutter, før tapetet monteres. Monteringstiden er 5-
30 min. afhængig af underlagstype og tapettype samt luftens temperatur og fugtighed. Følg 
tapetproducentens anvisninger. 
 

Opbevaring 
Opbevares tørt og frostfrit og helst ikke under +10 °C.  
Limen skal fragtes og opbevares tørt og frostfrit. Limen skal fragtes og opbevares stående. 
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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 
Våd lim og værktøj vaskes med vand og sæbe. Tørret lim fjernes mekanisk eller med 
husholdningssprit. 
Emballagestørrelser: 1, 5 og 15 liter 
 

 

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          
  

 


