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Glutolin Spesial 
3435 

  

 

 

 

 Blandes med vann 

 places with high humidity. 

 

* 

Metylcelluloseklister/PVAC for 

tykkere og strukturerte 

papirtapeter samt vinyltapeter 

med papirbakside i 

tørre rom. 

TEKNISK DATA 

 

Basis: Metylcellulosklister 

med Polyvinylacetat 

Egenvekt:  500 kg/m
3
 

Emballasje: 200  gram pr pk  

Blandingsforhold: 200 gr til 8 ltr vann 

til normale tapeter 

Påføringsverktøy: Rull, kost eller 

maskin 

Forbruk: 1 ltr ferdig klister 

til ca 8,5 m
2
 

Ventetid: 10 min 

Monteringstid: Ca 30 min avhengig av 

temperatur og 

luftfuktighet 

Ph verdi: 7,5 – 9 (Nøytral) 

Rengjøring: Med vann før limet er 

herdet.  

Oppbevaring:  12mndr. i uåpnet for- 

pakning. Oppbevares 

frostfritt. 

 

 

 

BRUKSANVISNING 

 

Malte flater vaskes med Grovrent og skylles 

godt. Om nødvendig mattslipes flaten. 

Blandingsforhold står beskrevet på produktets 

pakning. Hell i pulveret under omrøring i rent 

og kaldt vann. Fortsett omrøringen en kort 

stund. Etter ca. 3 min. omrøres produktet på 

ny, og klisteret kan nå benyttes. 

 

 

GRUNNARBEIDET 

 

Fjern løs tapet, ujevnheter sparkles ut, slip 

og rengjør 

underlaget. Sterkt sugende underlag forlimes, 

bland 200 g pulver med 8 liter vann. Dette 

holder til ca. 70 m². Hvis HusFix er benyttet, 

må denne grunnes med Nordsjö Heftgrunn V eller 

lateksmaling av god kvalitet. Grunningen skal 

slipes. 

 

 

PÅFØRING / OPPSETTING 

 

Følg tapetleverandørens anvisninger. Påfør 

klisteret jevnt på tapetens bakside med pensel 

eller rull. Tapetmaskin kan også brukes. Legg 

sammen tapeten med limsidene mot hverandre. La 

den ligge slik ca. 5 minutter. Sett opp tapeten 

og press ut luften med en tapetbørste. 

 

 

RENGJØRING 

 
Flekker fjernes omgående med kaldt vann. Følg 

tapetleverandørens anbefaling. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og 

praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som 

veiledning i forbindelse med valg av produkt og 

arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe 

ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-

lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 

bevist etter feil og mangler i ett av produktene 

produsert av oss. 

 

 

 

 

 

Sertifisert iht.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akzo Nobel Coatings AS 

Postadresse: 

Postboks 565,  

1411 KOLBOTN 

Tlf.:  +47 66 81 94 00  

Fax    +47 66 81 94 51  

Web: www.casco.no 

 

 

HELSE 0G MILJØ 

 

Brannfare: Ikke brannfarlig 

Helsefare: Ikke merkepliktig 

 

For ytterligere informasjon se 

Sikkerhetsdatablad. 

 

FDV 

 

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter. 

 


