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TEHNILINE KIRJELDUS 

ОК nr 135 03.2016. a. 

 

QUELYD EXPRESS 
LIIM IGAT TÜÜPI PABERTAPEETIDE LIIMIMISEKS 

 

TOOTE KIRJELDUS Liim sobib ideaalselt igat tüüpi 

pabertapeetidele: 

 tavalistele kergetele, õrnadele, 

rasketele ja tihedatele 

 pestavatele 

 ühe- ja kahekihilistele 

 jämedakiulistele, värvi alla 

 

  

EELISED - Suur liimimisvõime. 

- Säästlik kulu. 

- Mugav kasutada: libiseb hästi, ideaalne liitumine 

mustriga tapeetide puhul. 

- Sobib pestavatele tapeetidele. 

- Ei moodusta klompe. 

- Ei jäta plekke. 

- Valmis lahus säilitab oma omadused suletud anumas 

hoidmisel ühe nädala jooksul. 

- Sisaldab bakteritsiidseid ja seenevastaseid lisandeid, mis 

hoiavad ära esmase seenemoodustumise. 

- Ohutu tervisele ja ümbritsevale keskkonnale. 

 

TEHNILISED OMADUSED Alus modifitseeritud tärklis, 

seenevastased ja 

bakteritsiidsed lisandid 

 Värvus läbipaistev liim 

 Lahuse valmistamise aeg 3 minutit 

 Lõplik nakkumine 24–48 tundi 

 Kasutustemperatuur +5 °C…+25 °C 

  

 *Olenevad temperatuurist, õhu suhtelisest niiskusest, pealekantud 

liimi kogusest ja aluse poorsusest. 
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KASUTUSJUHISED PINDADE ETTEVALMISTUS JA LIIMI VALMISTAMINE 

Seinad peavad olema puhtad, normaalselt imavad, tugevad, 

kuivad ja ilma kapillaarniiskuseta. 

Valgendus või vana tapeet eemaldada tapeetide 

mahavõtmise vahendiga Dissoucol. Laki või emailiga kaetud 

pinnad tuleb lihvida liivapaberiga, seejärel pesta 

pesuvahendiga ja loputada puhta veega. Tugevasti poorsed  

pinnad peavad olema krunditud liimi lahjendatud lahusega. 

Kallake puhtasse ämbrisse vajalik kogus vett, olenevalt 

tapeedi tüübist. 

 

 Liitrit vett 

1 pakendi 

kohta 

Rulle Pindala м2 

Pakend, g 180 250 180 250 180 250 

Eelnev kruntimine 7 10 - 40-55 60-80 

Tavalised kerged 

tapeedid 
5 7 5-6 7-8 25-30 35-40 

Rasked, ühe- ja 

kahekihilised 

tapeedid, pestavad, 

tihedad, gofreeritud, 

õrnad tapeedid, 

jämedakiulised, 

värvi alla 

4 6 4-5 6-7 20-25 30-35 

 

 Segage kiiresti vett, tekitades veekeerise, seejärel puistake 

segamist jätkates paki sisu aeglaselt ämbri serva mööda 

välja. Oodake 3 minutit, seejärel segage kiiresti – liim on 

valmis. 

 

Materjali kasutamisel optimaalse tulemuse saavutamiseks 

on soovitatav kasutada iga eraldi objekti puhul ühe partii 

materjali. Tootmistehnoloogia tõttu esinevad erinevate 

partiide tehnilistes andmetes väikesed, kuid lubatud 

erinevused. 

 

LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE 

Lõigake tapeet paanideks, mille pikkus võrdub seina 

kõrgusega pluss 5 cm ülevalt ja alt. Kandke liim harjaga 

ühtlaselt paani tagaküljele, keskelt äärte poole. Roosa värv 

aitab kontrollida liimi pealekandmise ühtlust. Liim muutub 

kuivades läbipaistvaks. Keerake paani mõlemad servad 

liimise poolega sissepoole, serv serva vastu, mis võimaldab 

vältida tolmu pinnale langemist ja tagab ideaalse 

adhesiooni. Laske liimil 5–10 minutit kuivada, olenevalt 

tapeedi tootja soovitustest. 
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 TAPEEDI PEALEKLEEPIMINE 

Joonistage loodi abil seinale vertikaaljoon, umbes 45 cm 

kaugusele nurgast või aknast. Liimige esimene tapeedipaan 

ülevalt seinale ja sirutage see allapoole piki vertikaaljoont. 

Siluge liimitud paan kuiva ja puhta harjaga ülevalt alla ja 

keskelt äärte poole, eemaldades õhumullid. Lõigake tapeedi 

üleulatuvad otsad põrandaliistu ja lae tasemel noaga ära. 

Liimige järgmine tapeedipaan servaga eelmise kõrvale. 

 

TÖÖRIISTA PUHASTAMINE 

Veega 

 

MÄRKUSED 

Töö algusest kuni tapeediliimi täieliku kuivamiseni peavad 

kõik õhuaknad ja uksed olema tihedalt kinni, kuna 

tõmbetuul võib teie töö ära rikkuda. 

 

OHUTUS 

Kehtiva DIN-klassifikatsiooni kohaselt ei ole toode tervisele 

ohtlik ega tuleohtlik. 

 

Täpsemate andmete saamiseks vaadake toote ohutuskaarti. 

18 kuud suletud tehasepakendis temperatuuril 

+10 °C…+25 °C. Külmakindel ja taastuv kuni –15 °C 

juures. Toote külmumisel asetage see köetavasse ruumi 

+25 °C juures vähemalt 24–48 tunniks, et see saavutaks 

normaalse pealekandmistemperatuuri. Enne kasutamist 

tuleb liimi segada. 

  

KULU 180 g – 4…6 rulli; 250 g – 6…8 rulli 

  

SÄILITAMINE Piiramatult, suletud tehasepakendis, kuivas kohas, 

temperatuuril +10 °C…+20 °С. Valmislahus: üle ühe nädala 

suletud anumas (hoida külma eest). 

  

PAKEND Pakk 180 g ja 250 g 

 
Tehnilises kirjelduses toodud teave põhineb ettevõtte Bostik katsetulemustel ja kogemustel. See ei asenda tööde tegija 

professionaalseid teadmisi ja oskusi, kuid tagab toote õigeks kasutamiseks minimaalsed teadmised. Ülaltoodud materjali 

kasutusjuhiste kõrval tuleb tööde tegemisel juhinduda ka ehitus- ja viimistlustööstuse normatiivdokumentidest. Toote 

kvaliteedikontroll on tagatud ettevõtte Bostik kvaliteedisüsteemiga. Meil ei ole võimalust kontrollida meie toodete kasutamise 

protsessi ja tingimusi. Sel põhjusel ei vastuta me mistahes kahjude eest, mis on seotud materjali kasutamistehnoloogia rikkumise 

või materjali mittesihipärase kasutamisega. Ettevõte Bostik jätab endale õiguse teha toote tehnilisse kirjeldusse muudatusi ilma 

ette teatamata. 

 

Smart Help: 

127018 Venemaa, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Tel +7 495 787 31 71 

E-post inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 
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