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Produktbeskrivelse
Stivelsesklister til papirstapeter. Letopløseligt og klumpfrit
pulver, der er nemt at arbejde med. Ved opsætning af tapet, følges
tapetleverndørens anvisninger.

Behandling
Drys forsigtig posens indhold i den anbefalede mængde vand under
kraftig omrøring:
Blanding:
1 pose Tapetklister (125g) blandes med 4l Vand.
(Rækker til ca. 20-25 m2 eller til 5-6 ruller tapet).
1 pose Tapetklister (250g) blandes med 8l Vand.
(Rækker til ca. 40-50 m2 eller til ca. 10-12 ruller tapet).
Lad blandingen hvile i 5 min. inden anvendelse. Efter fornyet
omrøring er blandingen klar til brug.
Underlaget skal være rengjort og tørt. Evt. overskydende tapetklister
fjernes straks med en fugtig svamp. Værktøj rengøres med vand
straks efter brug. Færdigblandet tapetklister kan holde sig i op til 10
dage i en tætlukket beholder.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Indendørs
Emballagestr. : 125 g/ 250 g
Rækkeevne: Ca. 20-25 m2 (125g)
Rækkeevne: Ca. 40-50 m2 (250g)
Værktøj: Tapetkost eller rulle
Rengøring: Sæbevand
Opbevaring: Tørt og frostfrit

TIPS: Sugende overflader forlimes med at blande 1 pose
Tapetklister (125g) med 5l Vand (Rækker til ca. 20-25 m2)
Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden
rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale
modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt
fjernelse af tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme
eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg
for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler
som åndedrætsværn/støvfiltermaske og øjenværn. For mere
information se sikkerhedsdatablad.
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