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Privalumai 
• Tinkami drėgnoms patalpoms (WC, vonios 

kambariams, virtuvėms ir t.t.)   
• Paruošiami per 15 min be gumulėlių 
• Lengvai slysta, todėl nesudėtinga suderinti 

raštą ir sulyginti tapetų juostas 
• Išdžiūvę lieka skaidrūs 
• Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių 

priedų pelėsio prevencijai 
• Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko 

 

TAIKYMO SRITYS 

• Visiems viniliniams tapetams 
• Pūsto vinilo tapetams  
• Plaunamiems tekstūriniams tekstiliniams 

tapetams 
• Floko ir veliūriniams tapetams 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Spalva skaidri 

Tipas 
Modifikuoto krakmolo 
pagrindo klijai drožlių 

pavidalu 

Paruošimo laikas Apie 15 min. 

Atsparumas 
mikroorganizmams 

Labai geras, 
priešpelėsinė ir 

priešgrybinė formulė 

Galutinai išdžiūna apie 24 - 48 

Darbo temperatūra +10°C - +25°C 

Išeiga 5 - 6 rulonai 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

PAVIRŠIŲ 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. Gerai 
nuplauti 
 
SENI TAPETAI  
Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams 
šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršių, 
su ploviklio ir vandens tirpalu, perskalauti švariu 
vandeniu. Labai porėtas paviršius turi būti 
nugruntuotas naudojant atskiestus tapetų klijus. 
 
KLIJŲ PARUOŠIMAS 
• Įpilti vandens, priklausomai nuo tapetų 

rūšies, į kibirą. 

BOSTIK SPECIAL VINYL 
Klijai viniliniams tapetams 
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• Maišant berkite paketo turinį į vandenį. 
Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių. 

• Palikite 15 min. ir vėl išmaišykite. Klijai 
paruošti 

 
Tapetų 
tipas 

 

Šalto 
vandens 
kiekis l. 

Rulonų 
skaičius 

Dengiamas 
plotasm2 

Gruntas 5.0  45-55 
Visos 
tapetų 
rūšys 

4.0-4.5 5 - 6 25-30 

 
KLIJŲ PADENGIMAS 
• Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite 

po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam 
apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų 
juostą. Padenkite klijais atkirptos tapetų 
juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai 
klijų juostos kraštams ir kampams. 

• Sulenkite juostą, klijais nutepta puse, iš 
abiejų pusių vidurio link. 

• Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir 
neišdžius pirma laiko.  

• Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. 
priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo 
instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat 
laiko. 

• Susibangavę tapetai turi būti išvynioti, kad 
galėtų išsitiesinti. 
 

TAPETŲ KLIJAVIMAS 
• Naudodami svambalą nubrėžkite vertikalią 

liniją ant sienos. 
• Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją 

prie linijos. 
• Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie 

priklijuotos juostos krašto arba pagal 
gamintojo nurodymus ir numatyta seka. 

• 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 perteklines tapetų 
dalis prie grindjuosčių ir lubų. 

• Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite 
klijų likučius. 

 
VALYMAS 
Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu. 
 
IŠEIGA 
1 pakuotė5-6 rulonams 
 
PAKUOTĖ 
250 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 Fasavi
mas 

Genkodas 
unit 

Genkodas 
box 

30613
917 

1680 = 
30*56 

354921248
3524 

354921248
3531 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOSTIK  LCC 

 

Contact  Bostik +7 495 787 31 71 

Email : info@bostik.ru 

  


