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Aukštos kokybės sukibimo klijai, specialiai rekomenduojami vinilo ir tekstilės tapetams.

NAUDOJIMO SRITIS
•
•
•
•

Visų tipų vinilo tapetams
Struktūriniams vinilo tapetams
Plaunamiems tekstilės tapetams
Tapetams su pūkiniu paviršiumi arba aksominiams tapetams

Savybės
•
•
•
•
•
•
•

Tinka drėgnoms patalpoms (WC, vonios kambariui, virtuvei ir pan.)
Būna užbaigti po 15 minučių nepaliekant jokių gumulėlių
Lengvai slysta, todėl lengva sujungti ir atitaikyti raštu
Bespalviai po išdžiūvimo
Puikiai atlaiko drėgmę: tinka virtuvės ir vonios kambario tapetavimui
Sudėtyje yra antigrybininės medžiagos ir biocidų, todėl sulaiko pelėsių atsiradimą
Paruoštus klijus galima laikyti daugiau nei savaitę

DARBO INSTRUKCIJOS
Paviršiaus paruošimas
• Paruošimas turi atitikti galiojančius statybos standartus.
• Sienos turi neturėti pažeidimų, būti lygios, nuolat sausos, neapdulkėję, be riebalų ir kitokių nešvarumų, normalaus porėtumo.

Dažyti paviršiai
•
•
•
•

Nugrandykite visus atsilupusius dažus ir šlifavimo blokeliu nušlifuokite paviršių.
Išblukę arba pusiau išblukę dažai turi būti nutrinami švitriniu popieriumi, kad paviršius taptų porėtas.
Nutrynus švitriniu popieriumi, nuvalykite nuo jo likusias dulkes.
Kruopščiai nuskalaukite.

Seni tapetai
•
•
•
•

Tapetų nuėmikliu pašalinkite senus tapetus ir vandeninius dažus.
Kruopščiai nuplaukite, kad paviršius būtų švarus.
Kad sienos geriau nusivalytų, nuplaukite jas vandenyje atskiestu valikliu.
Labai porėti paviršiai turi būti nutepami skiestais tapetų klijais.

Klijų paruošimas
•
•
•
•
•

Į kibirą, priklausomai nuo tapetų tipo, įpilkite reikiamą kiekį švaraus vandens.
Pagaliuku stipriai išmaišykite vandenį.
Supilkite pakuotės turinį į vandenį ir greitai maždaug per 30 sekundžių juos išmaišykite.
Klijus palikite pastovėti 15 minučių ir vėl gerai išmaišykite.
Klijai jau paruošti.
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Tapetų tipas

Maišymas šaltame vandenyje (litrais) Rulonų kiekis Padengia (m²)

Gruntavimas

5,0

Visiems tapetų tipams 4,0 – 4,5

45 – 55
5–6

25 – 30

Tapetų dengimas klijais
• Kruopščiai išmatuokite sienų aukštį. Atsargai iš viršaus ir apačios uždėkite po 5 cm.
• Lygiu sluoksniu užtepkite didelį kiekį klijų ant kitos tapetų pusės, tepkite nuo vidurio į j kraštus.
• Prie kraštų užtepkite dar daugiau klijų. Juostą sulenkite, kad lipni pusė būtų prie lipnios. Vienu metu lenkite vieną pusę, kad išorinis
ir vidinis kraštas susilenktų per vidurį.
• Žiūrėkite, kad kraštai būtų lygūs ir nesukibtų per anksti.
• Jei tapetai raukšlėjasi prie kampų, klijuojama juosta turi būti su vyniojama, kad kampai būtų savo vietoje.
• Juostą palikite nuo 5 iki 10 minučių, priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo nurodymų.
• Viso tapetavimo metu visoms juostoms skirkite tiek pat laiko.

Tapetavimas
• Kad pirma klijuojama juosta būtų visiškai vertikali, ją klijuodami pasinaudokite gulsčiuku.
• Priklijuokite pirmą juostą.
• Juostą taikykite tol, kol ji sutaps su pradine linija.
• Kitas juostas klijuokite kraštas prie krašto arba taip, kaip nurodyta gamintojo instrukcijose, teisinga seka.
• Kad išsispaustų oro pūslelės ir išsilygintų galimai nelygus klijų pasiskirstymas, naudokite tapetų teptuką, kad gerai prispaustumėte
tapetus spausdami iš apačios į viršų bei iš vidurio į kraštus.
• Kraštus išlyginkite pagal gamintojo nurodymus.
• Išsikišusius tapetus prie lubų arba kraštų nupjaukite tapetų peiliu. Glaistymo mentele išlyginkite kraštus.
• Nedelsiant švaria drėgna kempinėle nuvalykite dėmes ir užtiškimus.

Valymas po klijų tepimo
Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

Naudojimas
1 pakuotė 5 - 6 rulonams

Pakuotė
Pakuotėje yra 300 g.

Laikymas
• Reikia saugoti, kad nepatektų vandens, nesušaltų ir nebūtų laikomi esant netinkamai drėgmei.
• Atidaryti produktai turi būti iškart naudojami ir nedelsiant uždaromi.
• Geriausia naudoti iki nurodytos datos arba daugiausia 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, su sąlyga, kad bus laikomasi laikymo
rekomendacijų.

SAUGA
Įspėjamieji ženklai dėl rizikos
R23/24/25: Nuodingi įkvėpus, prarijus arba susilietus su oda.

Saugumo ženklai
S2: Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
S3: Laikykite vėsioje vietoje.
S9: Pakuotę laikykite sausoje vietoje.
S26: Patekus į akis, gerai išskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
S28: Patekus ant odos, gerai išskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
S29: Negalima nuleisti į nuotekų vamzdyną.
S36/37/39: Naudodami vilkėkite tam tinkančius apsauginius drabužius, pirštines, akinius/apsauginę veido kaukę.
BOSTIK yra atsakinga tik už produkto kokybę ir neprisiima atsakomybės už netinkamą produktų naudojimą nesilaikant rekomendacijų
ir tai, kaip ir kur produktas yra naudojamas. Ši techninė informacija galioja iki jos atnaujinimo. BOSTIK pasilieka teisę keisti
produktus pagal techninius patobulinimus.

TECHNINIAI DUOMENYS
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SUSISIEKITE SU MUMIS
TEL. 042-19 50 00
info.se@bostik.com
Atsisakymas: pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti
21, www.bostik.se
vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti
geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo da
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