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ynny koncentrat kleju

Z wysokowarto ciowej metylocelulozy z dodatkiem
sztucznych ywic, uniwersalny klej do wszystkich rodzajów tapet
CIWO CI
Szybkie i atwe przygotowanie kleju – p ynny
koncentrat gotowy do u ycia 2 minuty po
wymieszaniu z wod
Bez ryzyka powstania grudek podczas
mieszania
atwo stosowania – nadaje si do
nak adania p dzlem, wa kiem i maszyn do
tapetowania
Du a pocz tkowa si a klejenia
Wydajny, atwe dozowanie
Do wszystkich rodzajów tapet

ZASTOSOWANIE
Metylan
Spezial
Liquid
jest
p ynnym,
uniwersalnym koncentratem opartym na
metylocelulozie z dodatkiem ywic sztucznych,
przeznaczonym
do
klejenia
wszystkich
rodzajów tapet. Doskonale nadaje si do
klejenia tapet tekstylnych, ok adzin ciennych,
grubych
tapet
z tkaniny,
welurowych,
flizelinowych. Metylan Spezial Liquid dzi ki
swojej p ynnej konsystencji doskonale si
rozpuszcza bez ryzyka powstania grudek i jest
gotowy
do
u ycia
bezpo rednio
po
wymieszaniu. Dodatkowo p ynna konsystencja
i miarka na opakowaniu pozwala na
przygotowanie jedynie potrzebnej ilo ci kleju –
bez
konieczno i
rozrabiania
ca ego
opakowania.
Nadaje si do stosowania na wie ym, oraz
suchym tynku. Gwarantuje niezawodno
i trwa
klejenia.

PRZYGOTOWANIE POD

A

Pod e musi by g adkie, suche, czyste i wolne
od kurzu, a tak e równomiernie ch onne
i wytrzyma e. Starannie oczy ci ciany i sufity.
Stare tapety usun u ywaj c Metylan – P ynu
do usuwania tapet. Ubytki i p kni cia
zaszpachlowa . Oczyszczone, szczególnie
ch onne pod e zagruntowa klejem Metylan
Spezial Liquid, rozpuszczonym w wodzie
w proporcji 1:20.

PRZYGOTOWANIE KLEJU
Zawarto opakowania doda do zimnej wody
silnie mieszaj c przez oko o 30 sekund
(proporcje wed ug tabeli). Po up ywie 1 minuty
ponownie energicznie zamiesza i poczeka 2
minuty. Nast pnie ponownie energicznie
zamiesza - klej jest gotowy do u ycia.

TAPETOWANIE
- Tapeta flizelinowa:
Aplikacja kleju bezpo rednio na cian . Tapet
nale y klei bezpo rednio po aplikacji kleju,
przed jego wyschni ciem.
- Tapety winylowe, raufaza, inne:
Klej rozprowadzi
równomiernie szerokim
dzlem po spodniej stronie tapety, najpierw
wzd
brytu, a potem w poprzek, a do
brzegów. Ilo
kleju dopasowujemy do
mo liwo ci ch onnych tapety.

Pokryte klejem bryty sk adamy w po owie,
klejem do rodka i zwijamy. Po wykonaniu tej
czynno ci odk adamy bryt na oko o 10 minut
(w zale no ci od rodzaju materia u), aby jego
warstwa uleg a równomiernemu nasi kni ciu.
Klejenie tapety zaczynamy od strony okna.
Chwytaj c za górne naro a brytu pozwalamy,
aby swobodnie rozwin
si pod w asnym
ci arem. Tapet przyci i docisn wa kiem z
mi kkiej gumy tak, by usun
p cherzyki
powietrza. W przypadku tapet wzorzystych
zwróci uwag na kierunek i zgranie wzoru.
Nadmiar kleju nale y natychmiast usun
bk i czyst wod .
Narz dzia my zimn lub ciep wod .
Nale y stosowa zalecenia producenta tapet.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna okre la zakres
stosowania materia u i sposób prowadzenia
robót, ale nie mo e zast pi zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych
informacji prace nale y wykonywa zgodnie ze
sztuk budowlan i zasadami bhp.
Producent gwarantuje jako wyrobu, natomiast
nie ma wp ywu na warunki i sposób jego u ycia.
W przypadku w tpliwo ci nale y wykona
asne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem si tej karty technicznej
trac wa no karty wcze niejsze.
Orientacyjne zu ycie:

Proporcje
mieszania

SK ADOWANIE
Do 18 miesi cy od daty produkcji przy
sk adowaniu
w
suchych
warunkach
i
w
oryginalnych,
nieuszkodzonych
opakowaniach.
Chroni przed mrozem!

OPAKOWANIA
Opakowanie: 500 ml

DANE TECHNICZNE
Baza: wysokowarto ciowa metyloceluloza z
dodatkiem ywic sztucznych
___________________________________
Wygl d: g sty, mlecznobia y roztwór
___________________________________
sto : 1,1 – 1,2 g/ml
___________________________________
Lepko : dla proporcji 1:10, po 3 min. 900013000 mPas
___________________________________
Czas rozpuszczania: oko o 2 minut w wodzie
pH roztworu:7 – 9
Wydajno

:

15-30 m²

Na opakowanie 500 ml:
Wydajno
Wydajno
kleju
w rolkach tapety
w m²
100
25-30
5

1:20
1:10

Ilo
potrzebnych
litrów wody
10
5

Tapety winylowe
i flizelina

1:8

4

20-25

4

Tapety
z w ókna szklanego

1:6

3

15-20

-

Raufaza

1:8

4

22-27

2

Zastosowanie
Gruntowanie
Tapety papierowe

* Eurorolka (10,05/0,53 m)

