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OMADUSED 
• Kergesti pealekantav rulli või pintsliga 

• Kiire tapeetimine ja nakkuvus 

• Ei pea tõmbama 

• Võimalik hilisem tapeedi eemaldamine 

seinalt nii, et seinale ei jää tapeedijääke 

• Suurepärane tapeetimiseks niisketes 

ruumides, nt köögis ja vannitoas 

• Sisaldab seenevastaseid manuseid ja 

biotsiide, mis tõkestavad hallituse teket 

• Valmissegu võib hoida üle nädala 

KASUTUSALAD 

• Fliispõhjaga tapeedid 
• Fliispõhjaga vinüültapeedid 
• Fliispõhjaga pestavad tapeedid 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
TEHNILISED ANDMED 

Värv Läbipaistev 

Tüüp 
Modifitseeritud 

tärklisel põhinev liim 

Segu valmistusaeg u 10 min 

Vastupidavus 
mikroorganismidele 

Väga hea  
(vastupidav 
hallitusele ja 

seentele) 

Täielik tardumine u 24–48 tundi 

Töötemperatuur +10 °C kuni +25 °C 

 

TÖÖJUHEND 

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE 
• Ettevalmistus tuleb teha kehtiva 

ehitusstandardi kohaselt. 
• Seinad peavad olema veatud, ühtlased, 

püsivalt kuivad ja puhtad tolmust, rasvast 
või muust mustusest ja normaalse 

poorsusega. 
 

VÄRVITUD PINNAD 
• Eemaldage koorunud värv ja tasandage pind 

lihvplokiga lihvides. 

• Läikiv ja poolläikiv värv ning emailitud pind 
tuleb liivapaberiga lihvida, et pind muutuks 

poorseks. Eemaldage lihvimistolm. 
 

VANA TAPEET JA SEINAKATTEMATERJALID 
• Eemaldage vana tapeet ja külmaveevärv 

tapeedieemaldiga. Loputage hoolikalt, et 
pind oleks korralikult puhas. 

• Väga poorsed pinnad tuleb eeltöödelda 
lahjendatud tapeediliimiga. 

• Vinüültapeetide paigaldamiseks uutele või 
vanadele pindadele on soovitatav pesta 

BOSTIK FLISELIN 
Tapeediliim fliispõhjaga tapeetide liimimiseks 
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seinad hoolikalt ja seejärel loputada 
vesilahusega. 

 
LIIMI VALMISTAMINE 

• Valage ämbrisse õige kogus puhast vett. 
• Segage vett tugevasti pulgaga. Valage ühe 

paki sisu vette ja segage kiiresti u 

30 sekundit. 
• Laske seista 10 minutit ja segage uuesti 

korralikult. 
 

Tapeediliik 
Külmaveesegu 

(liiter) 
Katvus 
(m²) 

Fliispõhjaga 

tapeedid 
5 35 

Fliispõhjaga 

pestavad 
tapeedid 

4,5 30 

 
LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE 

• Kasutage keskmise karvapikkusega rulli või 
liimipintslit. Kandke ühtlane paks kiht liimi 

pinnale, mis on veidi suurem paani laiusest. 
• Jälgige, et liimikiht oleks kogu 

tapetseeritaval pinnal sama paksusega. 
• Kasutage pintslit, et pääseksite korralikult 

liistude juurde ja nurkadesse. 
 
TAPEETIMINE 

• Kasutage pintslit, et pääseksite korralikult 
liistude juurde ja nurkadesse. 

• Kasutage loodi, et kontrollida, et esimene 
paan on ideaalselt loodis. 

• Kui olete esimese paani paigaldanud, 
liigutage paberit kuni välisserv on 

algusjoonega ühel joonel. 
• Paigaldage järgmised paanid eelmise paaniga 

serv serva vastu. 
• Kasutage tapeediharja või plastist 

pahtlilabidat, et hoolikalt tapeet ülevalt alla 
ning keskelt äärte poole hõõruda nii, et 

õhumullid pressitakse välja ja võimalikud 
ebatasased liimipinnad tasandatakse. 

• Siluge servad tootja juhendi kohaselt. 
• Lõigake tapeedinoaga ära üleliigne tapeet 

akende ja liistude ümber. 

• Kuivatage kohe juhuslikud pritsmed puhta 
niiske käsnaga. 

• Oodake vähemalt üks ööpäev enne tapeedi 
värvimist. 

 

 

 

MÄRKUSED 

• Lugege hoolikalt paigaldusjuhendit ja järgige 

täpselt tootja soovitusi. 
• Ärge alustage tapeedi paigaldust 

välisnurgast. 
• See liim ei sobi pealekandmiseks 

liimipihustiga. 

 

PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST 

Tööriistad saab puhastada sooja veega. 

KULU 

1 pakend = 300 g u 35 m² kohta 

PAKEND 

Pakend 300 g 

SÄILITAMINE 

• See liim ei sobi pealekandmiseks 
liimipihustiga. 

• Hoida kaitstult vee, külmumise ja 
ebasobivate õhutingimuste eest. 

• Avatud toode tuleb kohe sulgeda ja kasutada 
esimesena. 

• Valmis tehtud liimi saab hoida ühe nädala 

suletud nõus, mida hoitakse kaitstult 
külmumise eest. 

• Säilivuskuupäev on maksimaalselt 12 kuud 
tootmisest, eeldusel et järgitakse ülaltoodud 

säilitustingimusi. 

TERVISE- JA OHUTUSTEAVE 

Teavet tervise- ja ohutusjuhiste, 
esmaabimeetmete ning pritsmete eemaldamise 

ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vt eraldi 
ohutuskaardilt. 

PAKEND 

Kood Pakend Gencode 
UNIT 

Gencode 
BOX 

30613
918 

1680=30
*56 

354921248
3548 

354921248
3555 

BOSTIKU ABILIIN 

 

Tark abi +7 495 787 31 71 

 Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1 
Telefon: (495) 787 31 71 Faks: (495) 787 31 72 
E-post: inforu@bostik.com 
www.bostik.ru 




