
Krāsas sienām un griestiem

Īpašības  Lietošanai gatava līme tapešu pielīmēšanai iekštelpās, labi sasaistās ar pamatvirsmu. Ilgs līmes 
izturēšanas laiks (15-30 minūtes) atvieglo tapešu līmēšanu. Līmi viegli uzklāt uz virsmas ar otu vai 
veltnīti.

Pielietojums  Var izmantot stiklšķiedras auduma, akrila un vinila tapetēm, vinila tapetēm ar papīra apakšslāni un 
krāsojamām papīra tapetēm sausās iekštelpās.

Priekšdarbi  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasī-
bām. Pamatvirsmai jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, taukiem, krītainām daļām, kā arī 
atlupušām kārtām. Atdalījušās vai ar virsmu vāji saistītas vecās tapetes pilnīgi jānoņem. No vecām 
vinila tapetēm jānoņem virskārta. Lai attīrītu agrāk krāsotu virsmu, jāizmanto remdens vai silts 
ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai – tīrīšanas līdzeklis. Irdena pamatvirsma jāattīra līdz sting-
rai pamatnei. Iesūcoša, birzīga virsma jānostiprina, uzklājot laku «Professional Binderlack». Porai-
nas virsmas gruntēšanai var izmantot arī līmes «Vävlim» un ūdens maisījumu attiecībā 1:4. Pamat-
virsmas bedres un spraugas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi; nošpaktelētā virsma 
vienmērīgi jānoslīpē un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem. 

Stiklšķiedras auduma 
tapešu līmēšana

  Uz pamatvirsmas jāuzklāj vienmērīga līmes «Vävlim» kārta. Audums jāuzstāda sadurā ar iepriek-
šējā auduma malu vai jāuzliek viena mala virs otras un līdzeni jāapgriež ar tapešu ripnazi. Pēc tam 
audums stipri jāpiespiež pie virsmas ar špakteļlāpstiņas palīdzību. Stiklšķiedras auduma uzstādī-
šana parastos apstākļos ilgst ne vairāk par 15 minūtēm. Līmēto virsmu var krāsot jau nākamajā 
dienā.

Struktūras un vinila 
tapešu līmēšana

  Uz tapešu kreisās puses jāuzklāj vienmērīga līmes «Vävlim» kārta, pēc tam tapešu audums jāsa-
liek kopā un jānotur vismaz 5 minūtes, bet ne vairāk kā 30 minūtes. Tapetes jāpieliek pie sienas 
(parasti ar malām sadurā) un stipri jāpiespiež pie virsmas ar špakteļlāpstiņu vai piespiedējveltnīti 
(vai tapsētāju suku). Struktūras un vinila tapešu līmēšana parastos apstākļos ilgst ne vairāk par 30 
minūtēm. NB! Jāievēro tapešu piegādātāja norādījumi par izturēšanas laiku un līmēšanu, kā arī par 
darba paņēmieniem.

4 m²/l

VÄVLIM
Tapešu līme
 - Produkts ir gatavs lietošanai
 - Ilgs izturēšanas laiks
 - Var izmantot dažādu tipu tapešu līmēšanai

Vesi

- Siseseinad

- Kuivamine 15-30 min

- Katvus 4 m2/l 

- VALGE

- Pintsel ja rull

- Pintsli pesemine veega

- Segamine

- 18-25C värvitingimus

15-30 
min

18-25°C

BALTA
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Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-
šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produk-
ta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskie dati

Lietošanas vieta sausas telpas, iekšdarbi

Saistviela PVA dispersija

Sausnas saturs ~ 15%

Konsistence tiksotropiska

Segtspēja ~ 4 m²/l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas un uz virsmas uzklātās līmes kārtas biezuma

Izturēšanas laiks maksimāli 15-30 minūtes atkarībā no tapešu tipa, telpas temperatūras, gaisa mitruma līmeņa, 
virsmas iesūkšanas spējas un uz virsmas uzklātās līmes kārtas biezuma

Atšķaidīšana līmes konsistence ir piemērota uzklāšanai uz virsmas, un nav vajadzīga atšķaidīšana

Krāsa balta

Darbarīki veltnītis, ota

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni 

Glabāšana glabāt noslēgtā nerūsējoša materiāla traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai 
par +5 °C), sargāt no sala

Glabāšanas laiks vismaz 1 gads neatvērtā izgatavotājuzņēmuma traukā

Iepakojuma tilpums 15 l
 

Līmēšanas apstākļi  Līmes uzklāšanas un tapešu uzstādīšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +18…25 °C, 
relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (vēlams 65%). Jāizvairās no caurvēja gan tapešu līmēšanas, 
gan nākamo dienu laikā.

Līmēšanas ieteikumi  Pirms lietošanas līme rūpīgi jāsamaisa. Līmes žūšanas laiks ir atkarīgs no telpas temperatūras un 
gaisa mitruma līmeņa, pamatvirsmas iesūkšanas spējas un uz virsmas uzklātās līmes kārtas biezu-
ma. Tapetes jāsāk līmēt pie sienas no augšējās malas un pēc tam jāvirzās no augšas uz leju un no 
vidusdaļas uz malām, rūpīgi apstrādājot tapetes ar špakteļlāpstiņu vai piespiedējveltnīti un tādējā-
di izspiežot zem auduma esošo gaisu. Līmes pilieni no tapetēm uzreiz jānoņem ar tīru ūdeni.

Darba drošība  Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀ-
CIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Profesionālam lietotājam pēc pieprasījuma tiek 
izsniegta drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un 
atkritumu apsaimniekošana

  Pēc darba cieši noslēgt trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko līmi. Aizliegts novadīt kana-
lizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās līmes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai 
pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
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