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Produktbeskrivning 
Gjøco Proff Lim Vegg Ekstra är ett polymerförstärkt stärkelselim med längre öppentid och 
högre limstyrka än vanligt vävlim.  
Användningsområden 
Används i torra utrymmen för uppsättning av glasfiber, papperstapeter, textiltapeter som 
t.ex. jute och linne med baksida av papper eller non woven, vinyltapeter, vinyl- och 
akrylstruktur med baksida av papper och renoveringsdukar. Underlaget kan vara sugande 
som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. 
 

 
FYSIKALISKA DATA 
 
Typ Vinylacetat Eten och stärkelse 
Färg: Vit 
Konsistens: Tixotrop 
pH: Ca 7 
Torrhalt: Ca 20 % 
Kokpunkt: 100 ºC 
Densitet: Ca 1,04 g/cm3 
Löslighet i vatten: 100 % 
 

 
BRUKSDATA 
 
Limåtgång: 3–5 m2/ liter beroende på material och appliceringsmetod 
Appliceringsmetod: Pensel eller luddfri långhårig roll 
Arbetstemperatur: Ej under +18°C i både underlag och material  
Monteringstid: 
 

0-30 minuter (Såväl vänte- som monteringstid är kraftigt 
beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, 
temperatur och luftfuktighet) 

Förtunning/rengöringsmedel: Vatten. Verktygen rengörs med ljummet vatten. Limfläckar 
avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat. Torkat 
lim löses med T-röd. 

Lagring: 
 

Minst 1 år i oöppnad originalförpackning. 
Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för 
temperaturer under 0°C eller över +30°C. 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Gips-, spån- och boardskivor: 
Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. 
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Betong eller puts: 
Spackla, slipa och förlimma. 
Papperstapeter: 
Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, 
slipas och förlimmas. 
Pappersburen vinyltapet: 
Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. 
Målade underlag: 
Slipa och tvätta med 5 % -ig ammoniaklösning/målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter 
spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. 
Förlimning: 
Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 1 till 2 
delar vatten. 
 
Uppsättning 
Glasfiber- och juteväv: 
Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1–2 våder. Gör uppsättningen 
medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. 
Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning kan ske 
tidigast 24 timmar efter uppsättningen. 
Textiltapeter och vinyltapeter med pappersbaksida: 
Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några 
minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast- eller stålspackel. Limfläckar på tapetens 
framsida tvättas noggrant bort med en fuktig svamp innan limmet torkat. Överlappslimma 
vinyltapeter med våtrumslim.  
Följ materialtillverkarens anvisningar. 
 

 
Övrig information 
Förvaras torrt och frostfritt. 
 

 
Hälsa och miljö 
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För 
ytterligare information se säkerhetsdatablad.  
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet.  Produkterna 
levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt 
överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter 
tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjøco AB 
 


