Quelyd Express
TEHNISKO DATU LAPA
Versija: 2016-03

MATERIĀLA APRAKSTS
Līme visiem papīra tapešu tipiem.

PIELIETOJUMS
Līme ir ideāli piemērota visiem papīra tapešu tipiem:
•
parastām vieglām, delikātām, smagām un blīvām tapetēm
•
mazgājamām tapetēm
•
simpleksa un dupleksa tapetēm
•
rupju šķiedru krāsojamām tapetēm

PRIEKŠROCĪBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augsta līmēšanas spēja
Taupīgs patēriņš
Ērti lietojama: lieliski slīd, ideāli piemērota rakstainu tapešu salīmēšanai
Der mazgājamām tapetēm
Neveido kunkuļus
Neatstāj traipus
Lietošanai gatavais šķīdums saglabā savas īpašības nedēļas laikā, glabājot to slēgtā traukā.
Satur baktericīdu un pretsēnīšu piedevas, kas novērš primāro sēnīšu rašanos.
Nekaitīga veselībai un videi

DARBA INSTRUKCIJA
PAMATNES SAGATAVOŠANA
DTU 59.4. punkts "Tapešu un citu sienas segumu līmēšana" . Tapešu līmētāja pienākums un atbildība ir ievērot šos noteikumus.
DTU 59.4. punktā norādītas maksimālās pieļaujamās mitruma vērtības:
Ģipša pamatne: 5%
Koks un koksnes maisījumi: 12% ±2%
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Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas
uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu
piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad
patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes
atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

Pamatnei jābūt līdzenai, gludai, sausai pieskaroties (nedrīkst būt paaugstināts mitrums), tīrai, stabilai, attaukotai un
atputekļotai, ar normālu porainumu. Noņemiet vecās tapetes un līmi, izmantojot mūsu līmes noņēmēju papīra un vinila
tapetēm. Kārtīgi noņemiet atlupušo un nenoturīgo krāsu. Izšķīdiniet veco vai nevajadzīgo krāsu ar sārmainu tīrīšanas līdzekli un
noskalojiet.
Ja vajadzīgs, noslīpējiet (krāsu ar tekstūras virsmu), notīriet putekļus vai uzklājiet mūsu piedāvāto grunti un ļaujiet tai žūt
vismaz 24 stundas.
Aizšpaktelējiet caurumus un plaisas. Ja siena ir jauna, absorbējoša (jauns ģipsis, špaktele), vispirms pārklājiet to ar atšķaidītu
līmi.
Nostipriniet trauslu, drupanu pamatni. Reģipša plāksnes (Placoplâtre®) pārklājiet ar īpašu gruntskrāsu. Nedrīkst izmantot
biezu, piesātinātu grunts slāni vai "krāsu atlieku" tipa maisījumus, jo tie var bloķēt gruntskrāsu un nebūt savietojami ar mūsu
līmi.
LĪMES SAGATAVOŠANA
Atkarībā no tapešu papīra tipa 1 līmes iepakojumu ieber tīrā spainī un samaisa ar šādu ūdens daudzumu: Plānas tapetes:
Atšķaidīšana: 8 litri ūdens.
Pietiek apmēram 8-9 ruļļiem jeb 40-45 m².
Mazgājamas, parastas tapetes:
Atšķaidīšana: 7 litri ūdens.
Pietiek apmēram 7-8 ruļļiem jeb 40 m².
Mazgājamas (ar sūkli) tapetes, žāvējamas tapetes, biezas tapetes, tapetes ar iespiestiem rakstiem, šķiedru tapetes un
krāsojamas tapetes: Atšķaidīšana: 6 litri ūdens.
Pietiek apmēram 6-7 ruļļiem jeb 30-35 m².
Strauji maisiet spaiņa saturu, lai izveidotos virpulis. Tad beriet iepakojuma saturu gar spaiņa malu un turpiniet maisīt nedaudz
lēnāk. Turpiniet lēni maisīt apmēram 30 sekundes. Paturiet nostāvēties 1-2 minūtes. Atkal kārtīgi izmaisiet, līme ir gatava.
LĪMES UZKLĀŠANA UN TAPEŠU LĪMĒŠANA
Uzklājiet pietiekamu, līdzenu līmes slāni uz tapetes aizmugures, salociet sleju kā akordeonu un pārliecinieties, ka šuves atrodas
viena pretim otrai, lai līme malās neizžūtu par ātru. Biezākas tapetes jāatrullē kārtīgi, lai tās būtu taisnākas un atkal
nesarullētos. Ievērojiet, ka līmei jāiesūcas 5-10 minūtēs atkarībā no papīra biezuma un ražotāja norādījumiem. Šis laiks
jāievēro visu tapešu līmēšanas laiku. Uzklājiet pirmo tapešu sleju un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā vertikāla. Nākamās slejas
novieto ar malu uz malas saskaņā ar ražotāja norādījumiem un to griešanas secību. Pielīmējiet sleju kārtīgi, izmantojot birsti
vai plastmasas lāpstiņu, strādājot no augšas uz leju un no vidus uz malām. Svaigus līmes traipus var uzreiz notīrīt ar mitru un
tīru sūkli.
Tīrīšana
Instrumentus var vienkārši nomazgāt siltā ūdenī.
Piezīmes
No darbu sākuma brīža līdz pilnīgai tapešu līmes izžūšanai visiem logiem un durvīm jābūt blīvi aiztaisītiem, jo caurvējš var
sabojāt jūsu darbu.
Patēriņš
1 iepakojums uz 6-9 ruļļiem
Iepakojums
250 g iepakojums
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Uzglabāšana
Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С temperatūrā. Sagatavota līme: ne vairāk
kā 8 dienas aizvērtā traukā (sargāt no sala).

DROŠĪBA
SVARĪGI: pirms darbu uzsākšanas ar QUELYD EXPRESS, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu
lapa. Ievērojiet higiēnas prasības lietošanas laikā. Ieteicams glabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Izmantojiet
individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no saskares ar acīm un ādu. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.

TEHNISKIE DATI

Līmes tips

modificētā ciete, pretsēnīšu
un baktericīdu piedevas

Sagatavošanas laiks

3 min.

pH šķīdumam

Apmēram 11,0

Pilnīga sacietēšana*

Aptuveni 24-48 stundas

Krāsa

Caurspīdīga

Darba temperatūra

No +5°C līdz +25°C

* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes daudzuma un pamatņu porainības.
IEPAK0JUMS
Kods

Iepakojums

7199

0,250 kg

Daudzums
30

Svītkods
3549210018179

KONTAKTINFORMĀCIJA

Atsaucīga palīdzība
TEL +371 26622366, gsc@gsc.lv
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