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IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Universālā līme visu veidu tapetēm.

LIETOŠANAS SFĒRA
•
•
•
•
•

Biezas, vieglas un smagas parastās tapetes
Mazgājamās tapetes
Viena vai divu slāņu reljefainas tapetes
Krāsojamas tapetes vai kokskaidu tapetes
Vieglas vinila tapetes

Īpašības
•
•
•
•
•
•
•

Videi draudzīga, droši lietojama bērnistabās
Gatava 2 minūtēs bez kunkuļiem
Mazs patēriņš
Viegli slīdoša (Easy Slide) perfektai malu un rakstu saskaņošanai
C aurspīdīga pēc izžūšanas
Satur pretsēnīšu līdzekli un biocīdus, kas novērš pelējuma veidošanos
Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu

DARBA NORĀDĪJUMI
Virsmas sagatavošana
• Sagatavošana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem būvstandartiem.
• Sienām jābūt līdzenām, bez iedobēm, sausām un brīvām no putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem, normāli porainām.

Krāsotas virsmas
•
•
•
•

Nokasiet iespējamo atlupušo krāsu, nolīdziniet virsmu ar slīpēšanas klucīti.
Glancēta un pusglancēta krāsa jāapstrādā ar smilšpapīru, lai virsma kļūtu poraina.
Pēc slīpēšanas notīriet putekļus.
Rūpīgi noskalojiet.

Vecās tapetes
•
•
•
•

Noņemiet vecās tapetes un ūdens emulsijas krāsu ar tapešu noņēmēju.
Rūpīgi noskalojiet, lai virsma būtu tīra.
Lai labāk notīrītu sienas, noskalojiet tās ar ūdenī izšķīdinātu balinātāju.
Ļoti porainas virsmas iepriekš jāapstrādā ar atšķaidītu tapešu līmi.

Līmes sagatavošana
•
•
•
•
•

Ielejiet attiecīgajam tapešu veidam vajadzīgo daudzumu ūdens spainī.
Spēcīgi samaisiet ūdeni.
Ieberiet iepakojuma saturu ūdenī un ātri maisiet apmēram 30 sekundes.
Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes, atkal kārtīgi samaisiet.
Līme gatava.

Tapešu veids

Aukstā ūdens atšķaidījums
(litri)

Ruļļu
skaits

Nosedz
(m²)

Gruntējums

11,0

Vieglas tapetes

8,0

8–9

40 – 45

Normāla svara un smagas tapetes, viena vai divu slāņu reljefainas tapetes, krāsojamas tapetes
vai kokskaidu tapetes

7,0

7–8

35 – 40

70 – 90

Līmes uzklāšana uz tapetēm
• Rūpīgi izmēriet sienas augstumu. Griežot tapetes sleju, pielieciet 5 cm augšā un apakšā. Bagātīgi uzklājiet līmi uz tapetes vienmērīgā slānī no vidus uz
malām. Uzklājiet papildu līmi uz malām. Salociet tapeti, savienojot ar līmi pārklātās puses. Lociet vienu pusi vienā paņēmienā, lai augšējā un apakšējā mala
satiktos vidū. Pārbaudiet, lai sānu malas atrastos viena pret otru, un līme neizžūtu par ātru.
• Ja tapete rullējas sānu malās, sleja jāsaliek kopā, lai malas noturētos vietā.
• Atkarībā no tapetes biezuma un ražotāja norādījumiem ļaujiet tapetei pastāvēt 5-10 minūtes. Visā līmēšanas laikā ļaujiet līmei ievilkties vienlīdz ilgi.

Tapešu līmēšana
• Ar līmeņrādi pārbaudiet, lai pirmā tapete būtu pilnībā vertikāli taisna. Pielīmējiet pirmo tapeti. Pabīdiet tapeti, līdz tās mala ir vienādi ar sākuma līniju. Līmējiet
nākamās tapetes malu pie malas vai saskaņā ar ražotāja norādījumiem un pareizajā secībā.

• Izmantojiet tapešu birsti, lai tapeti piespiestu no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un izlīdzinātu līmes slāni.
• Izlīdziniet malas saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Pārpalikušās malas pie griestiem un pie līstēm nogriež ar tapešu nazi. Lai iegūtu taisnu stūri, izmantojiet
špakteļlāpstiņu.
• Notīriet traipus uzreiz ar tīru, mitru sūkli.

Tīrīšana pēc uzklāšanas
Instrumentus var vienkārši nomazgāt siltā ūdenī.

Patēriņš
1 iepakojums uz 6-9 ruļļiem

Iepakojums
250 g iepakojums

Uzglabāšana
• Jāpasargā pret mitrumu, salu un nepiemērotiem gaisa apstākļiem.
• Atvērtais iepakojums jānoslēdz un jāizmanto pirmais.
• Norādītais "ieteicams līdz" datums ir maksimāli 12 mēneši pēc izgatavošanas datuma ar nosacījumu, ka ievērota glabāšanas kārtība.

DROŠĪBA
Riska marķējums
R23/24/25: Indīga ieelpojot, norijot vai saskarsmē ar ādu.

Drošības marķējums
S2: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
S3: Uzglabāt vēsumā.
S9: Saglabāt iepakojumu sausu.
S26: Ja iekļūst acīs, rūpīgi izskalot ar ūdeni un sazināties ar ārstu.
S28: Ja saskaras ar ādu, rūpīgi noskalot ar ūdeni un sazināties ar ārstu.
S29: Nedrīkst izliet kanalizācijā.
S36/37/39: Strādājot izmantojiet piemērotas darba drēbes, cimdus un brilles/sejas masku.
Uzņēmums BOSTIK ir atbildīgs tikai par izstrādājuma kvalitāti un nav atbildīgs par nepareizu izmantošanu, kas neatbilst izstrādājuma izmantošanas
ieteikumiem. Šis tehniskais paziņojums ir spēkā līdz tā atjaunināšanai. Uzņēmums BOSTIK patur tiesības mainīt izstrādājumus saskaņā ar tehnisko attīstību.

TEHNISKIE DATI
Krāsa

C aurspīdīga

Tips

Pārslveida līme uz modificētas cietes bāzes.

Sagatavošanas laiks

2 min.

Izturība pret mikroorganismiem Ļoti laba, izturīga pret pelējumu
Pilnīga sacietēšana

Apt. 24-48 stundas

Patēriņš (iepakojums)

6-9 ruļļi

Darba temperatūra

No +10°C līdz +25°C

SAZINIETIES AR MUMS
TĀLR. 042-19 50 00
info.se@bostik.com
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf:
+46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir
balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu iepriekšējo pieredzi. Šis ir
palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu
iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba aps

