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 Atsakomybės apribojimas: techniniai aprašymai, rekomendacijos ir 

instrukcijos grindžiamos įvairiais bandymais ir mūsų patirtimi. Tai yra 

pirkėjo padėjėjas, norėdamas rasti tinkamiausią darbo metodą ir pasiekti 

geriausią galimą rezultatą. Kai vartotojo darbo sąlygos yra už mūsų ribų, 

bendrovė nėra atsakinga už rezultatus, kai mūsų produktas naudojamas.   
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MEDŽIAGOS APRAŠYMAS 

 

Spalviniai klijai, pagaminti iš sintetinių polimerų ir krakmolo. Gera riba su daugeliu paviršių. Jei pagrindo paviršius yra vinilo 

tapetai, tada prieš padengdami tapetą vinilo sluoksnis turi būti pašalintas. 

 

PARAIŠKA 

Sausiose patalpose stiklo audinys ir visi akriliniai tekstūruoti tapetai su popierine baze. Poliesteris, stiklo pluoštas ir audiniai. 

Pagrindiniai paviršiai gali būti poringi, pavyzdžiui, faneros, gipso lakštai ir tt, taip pat neabsorbuojantys, pavyzdžiui, dažyti 

paviršiai. 

 

DARBO INSTRUKCIJOS 

1. PARUOŠIMAS: perskaitykite sienų lipduko rekomendacijas iš tapetų gamintojo. Kruopščiai sumaišykite klijus. Bet kokia 

medžiaga, kuri nėra tvirtai ant sienos, turėtų būti pašalinta. Patvarius paviršius reikia išplauti ir šlifuoti. Stiprūs absorbciniai 

paviršiai turi būti gruntuojami su 1 dalių klijais ir 1-2 dalių vandens mišiniu. Dažyti paviršiai turi būti nuplauti dažų plovikliu 

ir gerai nuplauti. 

2. klijavimas: Stiklo audinio tapetai (be popieriaus) sluoksnių ir reikalaujamos sumos, taikomos klijais prie sienos. Klijuoti 

tapetą tol, kol klijai bus šlapi. Venkite lipnios įsiskverbimo į tapetą. Dažai gali būti atliekami ne anksčiau kaip po 24 valandų 

arba kai tapetai yra visiškai išdžiūvę. Vinilas ir akrilo struktūra tapetai, vinilo tapetai su popieriaus pagrindo: jei nenurodyta 

kitaip, klijai dedami ant sienos paskos. Sureguliuokite tapetai kelioms minutėms. Jei fono paveikslėliai apkarpomi, 

užfiksuokite vieną kraštą į kitą ekrano pusę. Vinilo tapetai su poliesteriu, stiklo audiniu arba audinio pagrindu: tepkite ant 

sienos kliją. Jei fono paveikslėliai apkarpomi, užfiksuokite vieną kraštą į kitą ekrano pusę. Vinilo tapetai turėtų būti 

priklijuoti virš krašto naudojant "Bostik Wet Room" klijavimo 78. 

3. Bet kurios oro burbuliukai pagal tapetų, kamantinėti su plastikiniu arba plieno mentele ta kryptimi, nuo vidurio į kraštus. 

Būkite labai atsargūs, kad ant sienos sienų yra daug klijų. 

SAUGUMAS 

Pagal galiojančius teisės aktus produktas nėra klasifikuojamas kaip kenksmingas ar pavojingas sveikatai. Norėdami gauti 

daugiau informacijos, žr. Gaminio saugos duomenų lapą. 
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TECHNINIAI DUOMENYS 

  

Klijų rūšis Vienpusis klijai 

Binder Sintetiniai polimerai ir krakmolas 

Tirpiklis Vanduo 

Nuoseklumas Tiksotropiska 

Spalva Balta 

Tankis 1,05 g/cm3 

Sausos liekanos 19 ± 1% atsakymo nėra 

Vartojimas 3-6 m2 / L, priklausomai nuo 

medžiagos ir sukibimo tipo 

Tirpiklis Vanduo Klijai nereikia atskiesti 

Ar tai pyksta Ne 

Sandėliavimas Ne mažiau nei 12 mėnesių 

neatidarytose talpose esant 10-20 ° C 

temperatūrai Apsaugokite nuo šalčio. 

Instrumenti līmes uzklāšanai Roll ar teptuku 

Darbinė temperatūra Ne žemesnė kaip + 18 ° C 

Valymas Vanduo 
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