
CELLO COMBI TAPETTILIIMA 
 
 
 
KÄYTTÖALUE  
Mittapysyvien kuitutapettien, ns. non-woven-tapettien, sekä paperitapettien ja maalaustapettien kiinnitykseen kuivissa 
tiloissa.  
 
OMINAISUUDET  
Täyttää rakennusmateriaalin M1-luokituksen 
Väritön liimasauma  
Käyttövalmis tuote  
Helppo ja nopea levittää  
Pitkä työskentelyaika  
 
TUOTETIEDOT  
Pääsideaine   PVAc  
Ohennin    vesi 
Ominaispaino    n. 1 kg/l  
Alin työskentelylämpötila  +15°C  
Menekki    3-5 m²/l  
Työvälineet    maalaustela, lasta  
 
PAKKAUSKOOT   5 ja 10 litraa  
 
KIINNITYSALUSTA  
Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat seinäpäällysteet poistetaan ja epätasaisuudet 
tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat esiliisteröidään Cello Combi Tapettiliimalla, joka on ohennettu 1:1 
vedellä, tai pohjamaalataan kostetutta kestävällä himmeällä pohjamaalilla. Pohjamaalaus helpottaa 
uudelleentapetointia. Vanha maalipinta pestään emäksisellä pesuaineella ja huuhdellaan hyvin. Jos vanha maalipinta 
on kiiltävä ja hyvin tiivis, kevyt hiominen parantaa tapetin tartuntaa. Poista hiontapöly huolella.  
 
KÄYTTÖOHJE  
Tutustu tapetinvalmistajan asennusohjeisiin. Paperitapetit turpoavat kosteuden vaikutuksesta, joten ne vaativat 
esivetytyksen. Levitä liima tasaisesti paperitapetin taustaan esim. harjalla tai telalla. Taita vuodat kaksin kerroin ja anna 
vettyä tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Taita vuodan yläosa auki ja aloita kiinnitys katonrajasta. Taita alaosa auki 
ja hierrä vuota kiinni tapettiharjalla tai muovisella tapettilastalla keskeltä reunoille päin niin, että ilmakuplat poistuvat.  
 
Mittapysyvät non-woven kuitutapetit eivät turpoa kastuessaan, eivätkä tarvitse vetyttämistä. Levitä liima esim. 
maalaustelalla tasaisesti seinään. Aloita vuodan kiinnitys katonrajasta ja paina vuotaa jäykällä tapettiharjalla tai lastalla 
keskeltä reunoille päin poistaaksesi ilmakuplat. Aseta vuodat puskusaumaan. Vältä liiman joutumista tapetin pinnalle. 
Poista mahdolliset liimatahrat välittömästi kostealla liinalla tai sienellä painellen. Voimakas hankaaminen voi aiheuttaa 
väri- ja kiiltomuutoksia tapetin pintaan. Liiman on annettava kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen maalaustapetin 
maalausta.  
 
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET  
Normaali huoneenlämpötila ja riittävä ilmankosteus. Pakkaskaudella kuiva huoneilma (< 30 %RH) voi kuivattaa tapetin 
pinnan liian nopeasti aiheuttaen reunanousuja. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, 
alustan laatu, ilmankosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen.  
 
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS  
Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet 
tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen 
käyttöturvallisuustiedote.  
 
VARASTOINTI  
Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin 
jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avatun astian säilyvyysaika on n. 1kk.  


