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TOOTEKIRJELDUS 

 
PVAc / tärklise baasil valmistatud seinakleebis. 
Kinnitub hästi enamiku pindade juurde. Kui pind 
on vinüülfilter, peab vinüülkiht olema 
tapeedi riputamiseks eemaldage. 

 
KASUTAMISE ALA 
 
Kuivates alades klaaskiust seinakatted ja akrü-
ülist kangast tapeet paberist. Vinüülist seina-
katted koos paberist, polüestrist, klaaskiust või 
kangast valmistatud alus. Substraat võib olla 
absorbeeriv, näiteks puitlaastplaat, kipsplaat 
jne, 
või see võib olla pitseeritud nagu värvitud pind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÖÖJUHENDID 
1. Lugege materjali tootja kasutusjuhendit. 
Eemaldage lahtised tapeedid ja värvi 
värisemine. Spackle ja liiv ükskõik 
ebatasasus. Väga absorbeerivad substraadid 
tuleb valmistada 1-osalise liimaine ja 3 osa vee 
seguga. Värvitud pinnad 
tuleb pesta värvipesu või sarnase tootega. Lo-
putage hästi. 2. Liimimine (liimiga rippimine) 
Klaasplast seinakatted 
(ilma paberita) ja käärsoolega; Kleepige seinale 
kleepuv sileda, rikas kiht. Kleepige tapeet, kui 
see on liim 
kleepuv. Vältige kleepaine läbitungimist kan-
gasse. Igasugust värvimist ei tohiks teha ühe 
päeva hiljem (varem) või 
kui kangas on täiesti kuiv. Vinüül ja akrüülist 
kangast tapeet, vinüülpaber, paberkandja ja 
käärsool; Kui ei ole teisiti 
tootja juhendaja, libistage tapeet tagaküljele 
ühtlane liim. Lase pikkus kokku volditud 
istuge mõni minut. Kui tapeet on puhtalt lõiga-
tud - riputage servast servani. Vinüülist seina-
katted, millel on polüester, klaaskiud 
või kangast ja koolonist; Kleepige kleepaine 
seinale. Kui tapeet on puhtalt lõigatud - ri-
putage servast servani. Vinüüliga kattuv 
liimimine 
tapeet tuleb valmistada Bostik 78 Wet Room'i 
liimiga. 3. Hoidke hoolikalt õhumullid välja, 
plastist või terasest 
nuga. Töö keskelt servadele. Kontrollige, kas 
kõik liidesed on piisavalt liimitud.1. Lugege ma-
terjali tootja kasutusjuhendit. Eemaldage lahti-
sed tapeedid ja värvi värisemine. Spackle ja liiv 
ükskõik 
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ebatasasus. Väga absorbeerivad substraadid 
tuleb valmistada 1-osalise liimaine ja 3 osa vee 
seguga. Värvitud pinnad 
tuleb pesta värvipesu või sarnase tootega. Lo-
putage hästi. 2. Liimimine (liimiga rippimine) 
Klaasplast seinakatted 
(ilma paberita) ja käärsoolega; Kleepige seinale 
kleepuv sileda, rikas kiht. Kleepige tapeet, kui 
see on liim 
kleepuv. Vältige kleepaine läbitungimist kan-
gasse. Igasugust värvimist ei tohiks teha ühe 
päeva hiljem (varem) või 
kui kangas on täiesti kuiv. Vinüül ja akrüülist 
kangast tapeet, vinüülpaber, paberkandja ja 
käärsool; Kui ei ole teisiti 
tootja juhendaja, libistage tapeet tagaküljele 
ühtlane liim. Lase pikkus kokku volditud 
istuge mõni minut. Kui tapeet on puhtalt lõiga-
tud - riputage servast servani. Vinüülist seina-
katted, millel on polüester, klaaskiud 
või kangast ja koolonist; Kleepige kleepaine 
seinale. Kui tapeet on puhtalt lõigatud - ri-
putage servast servani. Vinüüliga kattuv 
liimimine 
tapeet tuleb valmistada Bostik 78 Wet Room'i 
liimiga. 3. Hoidke hoolikalt õhumullid välja, 
plastist või terasest 
nuga. Töö keskelt servadele. Kontrollige, kas 
kõik liidesed on piisavalt liimitud. 
 
OHUTUS 
Vastavalt kehtivatele õigusaktidele ei kuulu 
toote sisaldus tervisele ohtlikuks ega süttivaks. 
Lisateabe saamiseks 
viidake ohutuskaardile. 
 

TEHNILISED ANDMED 

Liimitüüp Lihtne liim 
Sideaine PVAc ja tärklist 
Lahusti Vesi 
Järjepidevus Thixotrope 
Värv Valge 
Rakendustööriistad Roller või pintsel 
Töötemperatuur Ei ole madalam kui + 

18 ° C 
Puhastusaine Vesi 
Tihedus 1.05 g/cm3 
Tahkete ainete sisal-
dus 

19 ± 1%; massi järgi 

Liimikasutus Ligikaudu 3-6 m² / l 
sõltuvalt materjal ja 
rakendamise viis. 

Lahusti Vesi. Liim peaks ole-
ma mitte hõõruda 

Tuleohtlik Ei 
Säilitusaeg 12 kuud +10 ° C kuni 

+ 20 ° C juures 
avatud pakendis. 
Kaitse külmumisest. 

 

 

                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

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


