QUELYD VINYL
Üliheade omadustega tapeediliim vinüültapeedi liimimiseks

OMADUSED
 Sobiv niisketes ruumides (WC, vannituba, köök
jms)
 Valmis 15 minutiga ilma klompideta
 Easy Slide suurepäraseks paani seadmiseks ja
mustri sobitamiseks
 Läbipaistev pärast kuivamist

Suurepärane
niiskuskindlus:
sobib
tapetseerimiseks köögis ja vannitoas
 Sisaldab seenevastaseid manuseid ja biotsiide,
mis tõkestavad hallituse teket
 Valmissegu võib hoida üle nädala
KASUTUSALAD





Igat tüüpi vinüültapeedid
Paisuvad vinüültapeedid
Pestavad tekstuursed tekstiiltapeedid
Helbelise pinnaga või samettapeedid

TEHNILISED ANDMED
Värv

Läbipaistev

Tüüp

Modifitseeritud
tärklisel põhinev liim,
helvestena

Segu valmistusaeg

u 15 min

Vastupidavus
mikroorganismidele

Väga hea,
hallituskindel koostis

Täielik tardumine

u 24–48 tundi

Töötemperatuur

+10 °C kuni +25 °C

Tootlus (pakendi kohta)

5–6 rulli

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. Loputage hoolikalt.
VANA TAPEET JA SEINAKATTEMATERJALID
Eemaldage vana tapeet ja külmaveevärv
tapeedieemaldiga. Loputage hoolikalt, et pind
oleks korralikult puhas. Seinte paremaks
puhastamiseks loputage neid pleegitusaine ja
vee lahusega. Väga poorsed pinnad tuleb
eeltöödelda lahjendatud tapeediliimiga.
LIIMI VALMISTAMINE
 Valage ämbrisse tapeediliigi kohaselt õige
kogus puhast vett.
 Segage vett tugevasti pulgaga. Valage ühe
paki sisu vette ja segage kiiresti u
30 sekundit. Laske seista 15 minutit ja
segage uuesti korralikult. Liim on valmis.
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Tapeedilii
k
Kruntimine
Igat tüüpi
tapeedid

Külmaveeseg
u (liiter)
5,0

Rullid
e arv

4,0–4,5

5–6

Katvu
s (m²)
45–55

PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST
Tööriistu võib sooja veega puhastada.

25–30

LIIMI PEALEKANDMINE TAPEEDILE
 Mõõtke hoolikalt seina kõrgus. Lisage 5 cm
üles ja alla lõplikuks lõikamiseks. Kandke
rohkelt liimi ühtlase kihina tapeedi
tagaküljelesuunaga keskelt servade poole.
Kandke eriti hoolikalt liim peale servade
juures. Voltige liimitud paani üks osa teise
peale, st pange mõlemad otsad keskele.
Jälgige, et ääred oleksid ühtlaselt nii, et liim
ei kuivaks liiga kiiresti.
 Rulliv tapeet tuleb sirgendamiseks teistpidi
rullida.
 Laske paanil seista 5–10 minutit olenevalt
tapeedi paksusest ja tootja juhendi kohaselt.
Laske kõikidel paanidel kogu tapeetimise ajal
seista sama kaua.

KULU
1 pakend 5–6 rulli kohta
PAKEND
Pakend 300 g
SÄILITAMINE
 Hoida kaitstult vee, külmumise ja
ebasobivate keskkonnatingimuste eest.
 Avatud toode tuleb kohe sulgeda ja kasutada
esimesena.
 Säilivuskuupäev on maksimaalselt 12 kuud
tootmisest, eeldusel et järgitakse ülaltoodud
säilitustingimusi.
TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

TAPEETIMINE
 Kasutage loodi, et kontrollida, et esimene
paan on ideaalselt loodis. Paigaldage
esimene paan. Liigutage õrnalt paberit, kuni
välisserv on algusjoonega kohakuti.
Paigaldage järgmised paanid serv serva
vastu või tootja juhiste kohaselt ja õiges
järjekorras.
 Kasutage tapeediharja, et hoolikalt tapeet
ülevalt alla ning keskelt äärte poole hõõruda
nii, et õhumullid pressitakse välja ja
võimalikud ebatasased liimipinnad
tasandatakse.
 Siluge servad vastavalt tootja juhendi
kohaselt. Üleliigne tapeet lae ja
põrandaliistude juures lõigatakse
tapeedinoaga. Sirge ääre saamiseks
kasutage laia nuga.
 Kuivatage kohe juhuslikud pritsmed puhta
niiske käsnaga.

Teavet
terviseja
ohutusjuhiste,
esmaabimeetmete ning pritsmete eemaldamise
ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vt eraldi
ohutuskaardilt.
PAKEND
Kood
30081006
30081001

Pakend
????
????

PCB
????
????

Gencode
????
????
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