
Beckers
Multiklæber

Beckers Multiklæber er en vandfortyndbar lim
med røbestof, beregnet til opsætning af Beckers
glasvæv, glasfilt og tapeter med papirbagside, i
tørre og opvarmet rum.

Teknisk information
RÆKKEEVNE
3 - 5 m²/l

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem +15°C - +30°C, stuetemperatur bedst

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
ca 24 timer

BINDEMIDDEL
Kartoffelstivelse

MAL-KODE
00-1

For seneste version: www.beckers.dk
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Forberedelse af overfladen
Underlaget skal være rent, tørt og vel bunden, fri for evt.
tapetrester m.m. Tætte og blanke flader matteres og
vaskes med Beckers Malevask før de grundes med Scotte
Grund. Nye og gamle mineralske underlag grundes med
Scotte Microplast eller Scotte Grund.

Påføring
Limen påføres med rulle, tapetkost, tapetmaskine eller
egnet sprøjteanlæg, f.eks. Wagner SF23 eller større,
Wagner PS24 eller større. (Dysevinkel 40° eller 50°
størrelse 19,21 eller 23, svarende til 419, 421, 423, 519, 521
eller 523), limen kan efterrulles om nødvendigt. Påfør
ikke lim på større områder end beklædningen kan
opsættes mens limen er våd og farverig.

Når du er færdig med at male
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares
stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra
værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke
hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom
og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt
VÆRKTØJ RENGØRES MED: vand

Undgå at der kommer lim på forsiden, fjernes med våd
klud straks. Når limen mister farven, mister den også
bærerevnen. Sæt aldrig beklædning på en glasklar lim,
men tilfør et ny lag lim. Sørg for god udluftning under
tørringen. Når limen er helt tør (ca. 1 døgn, afhængig af
rumtemperatur og luftfugtighed) kan beklædningen
males.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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