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Master Light tapešu
līme
Ūdens bāzes lietošanai gatava līme papīra
tapešu un vinila tapešu uz papīra pamatnes
līmēšanai iekštelpās. Piemērota līmēšanai ar
rokām vai ar specializētu tehniku.

• lietošanai gatava
• piemērota papīra tapešu un vinila tapešu uz papīra
pamatnes līmēšanai

PIELIETOŠANAS JOMA
M1 klases lietošanai gatava līme papīra tapešu līmēšanai pie uzsūcošām vai
krāsotām virsmām. Piemērota līmēšanai ar rokām vai ar specializētu tehniku.
Nav piemērota plastmasas materiālu līmēšanai.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Līmēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai. Gan tapetēm, gan
līmei jābūt sasilušām līdz tādai pašai temperatūrai. Virsmai jābūt sausai, līdzenai,
stingrai un tīrai. Noņemiet vecās tapetes un atlupušu krāsu. Izlīdziniet un
noslīpējiet negludumus. Gruntējiet vai iepriekš ar līmi apstrādājiet īpaši
uzsūcošas virsmas. Gruntēšanai izmanto mitrumizturīgu, matētu gruntskrāsu
vai ūdenī 1:1 atšķaidītu tapešu līmi. Krāsotas virsmas nomazgā, piemēram, ar
Kiilto Maalarinpesu (krāsošanas tīrīšanas līdzeklis) un rūpīgi noskalo.
Ievērojiet tapešu ražotāju dotās līmēšanas instrukcijas. Vienmērīgi uzklājiet līmi
uz tapetes loksnes aizmugures. Tapetes loksni pārloka uz pusēm ar līmi uz
iekšpusi un ļauj dažas minūtes līmei iesūkties. Atlokiet loksnes augšējo daļu un
sāciet tās piestiprināšanu no griestu līnijas. Pēc tam atlokiet apakšējo loksnes
daļu. Pielīdziniet to no vidus uz malām, lai apakšā palikušie gaisa burbuļi tiktu
izspiesti. Uzmanieties, lai nenosmērētu tapešu virsmu ar līmi. Svaigus līmes
traipus nekavējoties notīra ar mitru lupatiņu vai sūkli. Spēcīga berzēšana var
sabojāt tapešu krāsu vai spīdumu. Darba telpā nodrošiniet labu ventilāciju.

PAMATNES MITRUMS

koks: 8–12 %, betons: maks. 3 % pēc svara vai <
85 % relatīvais mitrums

UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA

+18–25 °C

SALIZTURĪBA

sasalst

PATĒRIŅŠ

4–5 m²/l

BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS

aptuv. 1,03

SAISTVIELAS VEIDS

modificēta līme

IEPAKOJUMU IZMĒRI

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

UZGLABĀŠANA

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °
C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms
lietošanas samaisīt. Atvērtu iepakojumu jāizlieto
mēneša laikā.

PAPILDINFORMĀCIJA
Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un
praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta
efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs
garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes
pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta
nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs
nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana
nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un
veicamo darbību aprakstu.
VIDE UN DROŠĪBA
Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus.
Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un
iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.
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