
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTO APRAŠYMAS 
Klijai skirti visų tipų popieriniams tapetams. 

 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Spalva skaidri 

Sudėtis 
Modifikuotas krakmo-
las, antibakteriniai ir 
antigrybeliniai priedai 

Paruošimo laikas 3 min. 

Galutinaiišdžiūna apie 24 - 48 

Darbo temperatūra +5°C - +25°C 

*priklauso nuo temperatūros, sąlyginės oro drėgmės, pa-

naudoto klijų kiekio ir pagrindo porėtumo. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

PAGRINDO IR KLIJŲ PARUOŠIMAS 
Sienos turi būti tvirtos, lygios, sausos, nedulkė-

tos, neriebaluotos, normalaus porėtumo. 

Senus tapetus pašalinkite Quelyd Dissoucol 

priemone. Lakuotus ir emaliuotus paviršius rei-

kia pašiaušti švitriniu popieriumi, nuplauti su 

plovikliu ir perskalauti švariu vandeniu. Porėtus 

paviršius nugruntuokite skiestu klijų ir vandens 

tirpalu. Įpilkite į švarų kibirą vandens priklau-

somai nuo tapetų rūšies. 

Greitai maišykite vandenį ir tuo pačiu metu lėtai 

pilkite pakuotės turinį į kibiro kraštus. Palaukite 

3 min. ir dar tada kruopščiai permaišykite kli-

jus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vandens 

litrais 

pakuotei 

klijų 

Rulonai Plotas m2 

Pakuotė, g 180 250 180 250 180 250 

Gruntui 7 10 - 40-55 60-80 

Lengviems  

tapetams 

5 7 5-6 7-8 25-30 25-40 

Sunkūs,  

viensluoksniai 

dvisluoksniai, 

plaunami,  

gofruoti,  

dažomi tapetai 

4 6 4-5 6-7 20-25 30-35 

 
 
KLIJŲ PADENGIMAS 
Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 

5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailini-

mui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. 

Pagenkite klijais nuo centro į kraštus atkirptos 

tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakan-

kamai klijų juostos kraštuose ir kampuose. 

Suteptą klijais juostą sulenkite. Įsitikinkite, kad 

kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko.  

Sulenktą juostą laikykite 5-10 min. priklauso-

mai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. 

Visas juostas laikykite tiek pat laiko. 

 

TAPETŲ KLIJAVIMAS 
Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją 

ant sienos apie 45cm nuo sienos krašto ar 

kampo. Klijuodami pirmą tapetų juostą, pri-

stumkite ją prie linijos. Kitą tapetų juostą kli-

juokite glausdami prie priklijuotos juostos kraš-

to arba pagal gamintojo nurodymus ir numatytą 

seką. Naudodami tapetams klijuoti skirtą men-

telę arba teptuką, atsargiai spausdami iš vir-

šaus žemyn ir iš centro į šonus, pašalinkite oro 

burbulus ir klijų nelygumus. Aštriu peiliu nu-

pjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuos-

čių ir lubų. 

QUELYD EXPRESS 
Klijai visų tipų popieriniams tapetams 



 

ĮRANKIŲ VALYMAS 
Vandeniu 
 
PASTABOS 
Nuo darbo pradžios iki tol kol pilnai išdžius kli-
jai, reikia uždaryti orlaides, langus ir duris, 
vengti skersvėjo, nes tai gali sugadinti Jūsų 
darbą. 
 
SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA 
Pagal galiojančius reguliavimus produktas yra 
nekenksmingas sveikatai ir yra nedegus.  
Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios 
pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo 
instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą. 
 
IŠEIGA 
180g – 4-6 rulonai; 250g – 6-8 rulonai. 
 

 

PAKUOTĖ 
250 g pakuotė 
 
SAUGOJIMAS 
Tinkamumo laikas neribojamas, jei nepažeistas 

gamyklinis įpakavimas, sandėliuojama sausoje 

patalpoje +10°C - +20°C. Paruošti klijai gali 

būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje, ne-

sant šalčiui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 

 

Smarthelp +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 

 


