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TEHNISKAIS APRAKSTS 

OK Nr. 75 (03.2016.) 

 

 
 

QUELYD DISSOUCOL 
  Šķidrums tapešu noņemšanai  

 

 PRODUKTA APRAKSTS: QUELYD DISSOUCOL ir speciāls līdzeklis, 

kas paredzēts vecu tapešu (no vieglajām līdz 

vinila tapetēm), siena segumu uz papīra 

pamatnes un balsinājuma noņemšanai. 

 

 

 PRIEKŠROCĪBAS:  Ērtība darbā: ātra un viegla lietošana. 

 Efektivitāte: pilnībā iesūcas papīrā un atvieglo tapešu 

noņemšanu. 

 Bioloģiski noārdāms (virs 90 %) 

 Augsta efektivitāte speciālas piedevas dēļ: viegla 

balsinājuma noņemšana no griestiem 

 Ar 1 pudelīti pietiek, lai apstrādātu virsmu no 50 līdz 100 

m2 platībā 

 Drošs produkts: var lietot telpās cilvēku klātbūtnē. 

 

 TEHNISKIE 

 PARAMETRI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes 

daudzuma un pamatņu porainības. 
 

 LIETOŠANAS 

 INSTRUKCIJA: 

Ieliet 250 ml pudelītes saturu 10-14 litros ūdens, samaisīt. Jebkurā 

gadījumā jāievēro šāda sajaukšanas attiecība: 1 tilpuma daļa 

tapešu noņemšanas šķidruma uz 40 tilpuma daļām ūdens (vieglu 

tapešu gadījumā - 56 tilpuma daļām). Efektīvākai noņemšanai 

lietojiet siltu ūdeni (no +25 līdz +40 °C). Kārtīgi samitriniet tapetes 

ar sūkli vai birsti, sākot no apakšas. Uzgaidiet dažas minūtes, lai 

tapetes efektīvi samitrinātos. Vajadzības gadījumā samitriniet 

tapetes vēlreiz. 

Pamatne mitrinātājs uz nejonogēnas 

virsmaktīvās vielas bāzes 

ūdens fāzē 

Ārējais izskats: bezkrāsains šķidrums 

Blīvums ap 1 g/m3 

рН 7 (neitrāls) 

Uzliesmošanas temperatūra nedegošs 

Lietošanas temperatūra no +10 °C līdz +30 °C 

Liela efektivitāte, noņemot ar “šķīstošām” un vinila līmēm 

pielīmētas tapetes. 
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 PATĒRIŅŠ: 

 
 GLABĀŠANA: 

- Vairākslāņu tapetes jānoņem pa slānim 

- Mazgājamās tapetes vai tapetes ar daļēju vinila segumu vispirms 

jāapstrādā ar metāla birsti, lai uzlabotu šķīduma uzsūkšanos. 

- Vinila tapešu gadījumā noņemiet augšējo ūdensnecaurlaidīgo 

vinila slāni (tā noņemšana ir paredzēta), apstrādājiet papīra slāni 

ar Dissoucol. Atlīmēšana jāveic ar atbilstošu ķelli. Noņemiet vecās 

līmes paliekas. Nav vajadzības skalot sienas pirms jaunu tapešu 

līmēšanas – nogaidiet vismaz 2 stundas pēc tapešu noņemšanas. 

 

Sarežģītas situācijas: Pagatavojiet Dissoucol šķīduma 

maisījumu ar Quelyd līmi, lai tam būtu želejveida konsistence. 

Uzklājiet šķīdumu uz vecajām tapetēm. Metodes priekšrocības: šī 

metode aizkavē ūdens iztvaikošanu un pagarina šķīduma 

iedarbības laiku līdz 2-3 stundām. Ļaujiet šķīdumam uzsūkties. 

Tapešu noņemšana kļūs vieglāka, varēs noņemt uzreiz vairākus 

tapešu slāņus. 

 

Lai panāktu optimālu materiāla izmantošanas rezultātu, katram 

atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas 

partijas. Nelielas, bet pieļaujamas dažādu partiju tehnisko 

parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju. 

 

DARBARĪKA TĪRĪŠANA 

 
Darbarīki jānomazgā ar ūdeni. 

 
 

1 l šķīduma uz 3-5 m2 (atkarībā no tapešu uzsūkšanas spējas) 

 
Glabāt 18 mēnešus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, sausā vietā, 

temperatūrā no +5 līdz +25 °С. Sargāt no sala. 

 IEPAKOJUMS: 250 ml pudelīte 
 

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bolstik pieredzes. Tā neaizstāj 
darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par 

izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, 

jārīkojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas 

kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu un mūsu produkcijas 

lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar 

nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu.   Kompānija Bostik patur tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu 

grozījumus, iepriekš nebrīdinot par to. 

 

Smart Help: 

127018  Krievija, Maskava, Dvincev 12, korp. 1 

Tālr.: +7 495 787 31 71 

E-pasts: 

inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

mailto:inforu@bostik.com
http://www.bostik.ru/

