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Privalumai 
• Lengvai dengiami voleliu arba teptuku 

• Greitas klijavimo procesas ir sukibimas 

• Vėliau šalinant tapetus nepalieka likučių 
ant sienos. 

• Tinka tapetų klijavimui drėgnose patalpose 
ir virtuvėse. 

• Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių 
priedų pelėsio prevencijai 

• Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko 

TAIKYMO SRITYS 

• Tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui 
• Vinilinių tapetų neaustiniu pagrindu 

klijavimui 
• Dažomiems tapetams neaustiniu pagrindu 

klijavimui 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Spalva skaidri 

Tipas Modifikuoto krakmolo 
pagrindo klijai 

Paruošimo laikas Apie 10 min. 

Atsparumas 
mikroorganizmams 

Labai geras 
(priešpelėsinė ir 

priešgrybinė formulė) 

Galutinai išdžiūna apie 24 - 48 

Darbo temperatūra +10°C - +25°C 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 
• Paruošimas turi atitikti statybos standartus. 
• Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, 

nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus 
porėtumo. 

 
DAŽYTI PAVIRŠIAI 
• Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir 

nušveisti paviršių. 
• Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą 

paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau 
porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes. 

 
SENI TAPETAI  
• Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams 

šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti 
paviršių 

• Labai porėtas paviršius turi būti 
nugruntuotas naudojant atskiestus tapetų 
klijus. 

• Klijuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių 
rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.  

 

BOSTIK FLISELIN 
Stirtas tapetams neaustiniu pagrindu 
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KLIJŲ PARUOŠIMAS 
• Įpilti reikiamą kiekį vandens į kibirą. 
• Maišant berkite paketo turinį į vandenį. 

Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių. 
• Palikite 10 min. ir vėl išmaišykite. 
 

 
Tapetų tipas 

 

Šalto 
vandens 
kiekis l. 

Dengiamas 
plotasm2 

Tapetai  
neaustiniu 
pagrindu 

5 35 

Dažomi 
tapetai 

neaustiniu 
pagrindu 

4.5 30 

 
 

KLIJŲ PADENGIMAS 
• Naudodami volelį arba platų teptuką 

kruopščiai klijais padenkite sienos juostą šiek 
tiek platesnę nei tapetų rulonas. 

• Įsitikinkite, kas klijais tolygiai padengtas 
visas klijuojamas plotas. 

• Teptuku klijais patepkite vietas prie 
grindjuosčių. 

 
TAPETŲ KLIJAVIMAS 
• Naudodami svambalą nubrėžkite vertikalią 

liniją ant sienos. 
• Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją 

prie linijos. 
• Kitą tapetų juostą klijuokite prie priklijuotos 

juostos krašto. 
• Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę 

arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus 
žemyn ir iš centro i šonus pašalinkite oro 
burbulus ir klijų nelygumus. 

• Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo 
instrukcijas. 

• Aštriu peiliu nupjaukite nereikalingas tapetų 
dalis prie grindjuosčių ir langų. 

• Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite 
klijų likučius. 

• Dažomus tapetus dažyti galima po 24 val. 
 
PASTABOS 
• Atidžiai perskaitykite tapetų klijavimo 

instrukciją ir vadovaukitės gamintojo 
rekomendacijų. 

• Nepradėkite klijuoti tapetų nuo išorinio 
kampo.  

• Šie klijai netinkami naudoti su tapetų 
klijavimo įrenginiu. 

 
VALYMAS 
Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu. 
 
IŠEIGA 
1 pakuotė = 300 g apie 35 m2 
 
PAKUOTĖ 
300 g pakuotė 
 
SAUGOJIMAS 
• Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus 

oro sąlygų. 
• Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti 

nedelsiant uždarytos ir sunaudotos 
pirmiausiai. 

• Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko 
uždarytoje taroje nesant šalčiui. 

• Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, 
sandėliuojant aukščiau paminėtomis 
sąlygomis. 

 
SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA 

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios 
pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo 
instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą. 

PAKAVIMAS 

Kodas Fasavim
as 

Genkodas 
unit 

Genkodas 
box 

30613
918 

1680=30
*56 

354921248
3548 

354921248
3555 

 

 

 

 

 

 

BOSTIK  LCC 

 

Contact  Bostik +7 495 787 31 71 

Email : info@bostik.ru 

 


