
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PRODUKTO APRAŠYMAS 
Quelyd Dissoucol – speciali priemonė, skirta 
pašalinti senus tapetus (tiek lengvus, tiek sun-
kius), sienų dangas popieriaus pagrindu, kreidi-
nius balinimo dažus. 
 

Privalumai 
• Patogus naudoti - greitas ir lengvas dar-

bas 
• Efektyvus: pilnai įsigeria į popierių ir pa-

lengvina tapetų pašalinimą 
• Biologiškai skaidomas (daugiau nei 90%) 
• Dėka specialių priedų efektyviai pašalina-

mi kalkiniai dažai nuo lubų 
• 1 butelio pakanka 50-100 m2 apdirbimui 
• Nekenksmingas – galima naudoto patal-

pose esant žmonėms 

 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Sudėtis 

Drėkinamoji priemonė 
nejoninės paviršinio 
aktyvumo medžiagos 
vandeninėje fazėje 

pagrindu 

Išvaizda Bespalvis skystis 

Tankis Apie 1 g/m3 

pH 7 neutralus 

Degumas nedegus 

Darbo temperatūra +10°C - +30°C 

Efektyvi šalinant tapetus priklijuotus „tirpiais“ ir 
viniliniais klijais 

 

*priklauso nuo temperatūros, sąlyginės oro drėgmės, pa-

naudoto klijų kiekio ir pagrindo porėtumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Supilti butelio 250ml turinį į 10-14 litrų van-
dens. Išmaišyti. Bet kuriuo atveju reikia laikytis 
proporcijos 1:40 (lengviems tapetams - 1:56). 
Didesniam efektui pasiekti, naudokite šiltą van-
denį (nuo +25°C iki +40°C). Gausiai kempine 
arba teptuku sudrėkinkite tapetus pradedant 
nuo apačios. Leisti kelias minutes priemonei 
įsigerti. Reikalui esant pakartotinai sudrėkinti. 

• Daugiasluoksnius tapetus šalinti sluoksnis 
po sluoksnio.  

• Plaunamus arba dalinai vinilu dengtus tape-
tus reikia pirma pašveisti metaliniu šepečiu, 
kad pagerinti priemonės įsiskverbimą.  

• Viniliniams tapetams nuplėškite viršutinį 
neįgeriantį vinilo sluoksnį. Likusį popieriaus 
sluoksnį sudrėkinkite Dissoucol tirpalu.  

Šalinimą atlikite atitinkama mentele. Pašalinkite 
klijų liekanas. Nėra reikalo perplauti sienas 
prieš klijuojant naujus tapetus. Klijuoti naujus 
tapetus jau galima po 2 val. pašalinus senuo-
sius. 

Sudėtingos situacijos. Paruoškite Dissoucol 
tirpalą ir sumaišykite jį su klijais Quelyd iki geli-
nio pavidalo. Užtepkite mišinį ant senų tapetų. 
Metodo privalumas: toks mišinys sulėtina van-
dens išgaravimą ir prailgina priemonės poveikio 
laiką iki 2-3 valandų. Leiskite priemonei įsigerti. 
Tapetų pašalinimas taps lengvesnis. Galėsite 
pašalinti kelis sluoksnius iš karto. 

 

  

QUELYD DISSOUCOL 
Priemonė tapetams pašalinti 



 
VALYMAS 
Įrankiai gali būti valomi vandeniu. 
 
IŠEIGA 
1 litras paruošto tirpalo 3-5 m2 
 
SAUGOJIMAS 
tinkamumas 18 mėnesių uždarytoje gamyklinė-
je pakuotėje sausoje vietoje, esant 5-25°C 
temperatūrai. Saugoti nuo šalčio. 
 
PAKUOTĖ 
250ml butelis 
 
 
 
 
 
 

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 

 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

BostikLLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com 
www.bostik.ru 

 


