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TEHNILINE KIRJELDUS 

ОК nr 19 03.2016 a. 

 

QUELYD FIBER GLASS 
LIIM IGAT TÜÜPI KLAASKIUDTAPEETIDE JA FLISELIINALUSEL TAPEETIDE 

LIIMIMISEKS. PEALEKANDMINE VAHETULT SEINALE 

 

TOOTE KIRJELDUS Quelyd Fiber Glass on tugeva toimega 

liim igat liiki klaaskiudtapeetidele, 

sealhulgas värvi alla, ja fliseliinalusel 

tapeetidele. 

 

   

EELISED - Kantakse vahetult seinale. 

- Tehnoloogilisus: pealekandmine rulliga või 

masinmeetodil. 

- Kerge ja kiire liimimine: rulliga pealekandmisel ei pritsi 

laiali. 

- Ideaalne libisemine: kerge ja kiire korrigeerimine. 

- Valmistamise lihtsus ja klompide puudumine. 

- Valmis lahus säilitab oma omadused suletud anumas 

hoidmisel 10 päeva jooksul. 

- Sisaldab bakteritsiidseid ja seenevastaseid lisandeid, mis 

hoiavad ära esmase seente/hallituse moodustumise. 

- Ei jäta plekke. 

- Sobib ülevärvimiseks mis tahes värviga. 

- Ohutu tervisele ja ümbritsevale keskkonnale. 

  

TEHNILISED OMADUSED Alus modifitseeritud tärklis, 

metüültselluloos, kriit, lisandid 

 Värvus läbipaistev liim 

 Lahuse valmistamise aeg 15 minutit 

 Lõplik nakkumine 24–48 tundi 

 Kasutustemperatuur +5 °C…+25 °C 

  

 *Olenevad temperatuurist, õhu suhtelisest niiskusest, pealekantud 

liimi kogusest ja aluse poorsusest. 

   

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. 
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 Pealekandmise 

meetod 

Liitrit vett 1 

pakendi kohta, l 
Pindala, m2 

 Rull 4–4,5 umbes 30 

 Masinmeetodil 5 umbes 35 

 

 Segage kiiresti vett, tekitades veekeerise, seejärel puistake 

segamist jätkates paki sisu aeglaselt ämbri serva mööda 

välja. Oodake 15 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 RULLIGA 

 

Kandke liim ühtlaselt seinale keskmisekarvalise rulli või 

spetsiaalse tapeediharjaga. Katke pind, mis veidi ületab 

liimitava rulli laiuse. Jälgige, et liim kataks ühtlaselt kogu 

pinna. Liimige esimene paan vahetult seinale, kontrollides 

hoolikalt selle asendit loodi abil. Siluge pind hoolikalt 

tapeediharja või plastspaatliga. Lõigake tapeedi üleulatuvad 

otsad põrandaliistu ja lae tasemel ära. Pange järgmised 

paanid serv servaga, järgides tootja soovitusi, ja 

järjekorras, mis määrati paanide tükeldamisel. 

 

TAPEETIDE VÄRVIMINE 

 

Enne värvimise alustamist oodake liimi täielikku kuivamist 

(1. kiht: akrüülvärv – lõppviimistlus: akrüül- või 

glütseroftaalvärv). 

 

MASINMEETOD LIIMI PEALEKANDMISEKS 

 

Seda meetodit kasutavad professionaalid ning see 

võimaldab tapeedi liimimise protsessi tunduvalt kiirendada. 

Liimi masinmeetodil pealekandmisel võib valmistada 11 kg 

iimi, lahjendades kaks 500 g pakki 10 liitri veega. Avage 

mõlemad pakid ja neid koos hoides puistake sisu vette, 

tekitades enne veekeerise. Kallake liim spetsiaalselt 

ettenähtud paaki. Asetage kursor maksimaalasendisse nr 5. 

Keerake rulli kogu selle pinna liimiga immutamiseks. 

Asetage rull tapeedi etteandeseadmesse. Kandke liim 

ühtlaselt rulli tagaküljele liimi pealekandmise masinaga, mis 

on reguleeritud asendisse nr 1. 
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 Veenduge, et liim kantaks peale kogu pinna ulatuses, eriti 

äärtesse. Sisseehitatud noaga lõigake tapeedipaan seina 

kõrguseks, lisaks 5–10 cm järgnevaks äralõikamiseks. 

Liimige esimene paan seinale, kontrollides hoolikalt selle 

asendit loodi abil. Siluge liimitud paani hoolikalt harja või 

plastspaatliga. Kandke liim järgmisele paanile, liimige see 

serv serva vastu 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 rikkuda. 

 

OHUTUS 

 

Kehtiva DIN-klassifikatsiooni kohaselt ei ole toode tervisele 

ohtlik ega tuleohtlik. 

 

Täpsemate andmete saamiseks vaadake toote ohutuskaarti. 

  

KULU 1 pakk kuni 35 m2
 

  

SÄILITAMINE 10 aastat suletud tehasepakendis temperatuuril 

+10 °C…+25 °C. Valmis lahus: üle ühe nädala suletud 

anumas (hoida külma eest). 

  

PAKEND pakk 500 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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