
 

 

 

QUELYD EXPRESS 

Līme visiem papīra tapešu tipiem. 

PIELIETOJUMS 

Līme ir ideāli piemērota visiem papīra tapešu tipiem:  

• parastām vieglām, delikātām, smagām un blīvām tapetēm  

• mazgājamām tapetēm  

• simpleksa un dupleksa tapetēm  

• rupju šķiedru krāsojamām tapetēm  

 

UZGLABĀŠANA 

Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С  temperatūrā.  

IEPAK0JUMS 

Kods  Iepakojums  Daudzums  Svītkods 

7199 0,250 kg   30 3549210018179 

 

QUELYD FIBER GLASS 

Līme visiem stiklašķiedras un flizelīna tapešu veidiem. 

PIELIETOJUMS 

Quelyd Fiber Glass ir pastiprinātas iedarbības līme visiem stiklašķiedras tapešu veidiem, tai                                                     

skaitā arī krāsojamām, un visiem tapešu veidiem ar flizelīna pamatni.  

UZGLABĀŠANA 

Desmit gadus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С temperatūrā.  

IEPAK0JUMS 

Kods  Iepakojums  Daudzums  Svītkods 

7032 0,500 kg   30 3549210015413 

 

QUELYD FLISELIN 

Tapešu līme ar izcilām īpašībām, īpaši ieteicama tapetēm ar neaustu aizmuguri. 

PIELIETOJUMS 

• Tapetes ar neaustu aizmuguri 

• Vinila tapetes ar neaustu aizmuguri 

• Krāsojamas tapetes ar neaustu aizmuguri 

UZGLABĀŠANA 

Desmit gadus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С temperatūrā. 

IEPAK0JUMS 

Kods  Iepakojums  Daudzums  Svītkods 

7202 0,300 kg   30 3549210025559 

 



QUELYD INDICATOR 

Universāla līme vinila un papīra tapetēm 

PIELIETOJUMS 

Uzlabotais sastāvs ir piemērots visiem papīra un vinila tapešu veidiem, piemēram:  

• parastām vieglām, izturīgām un smagām tapetēm  

• mazgājamām (pat lietojot pulverus) tapetēm   

• gofrētām simpleksa vai dupleksa tapetēm  

• rupju šķiedru, krāsojamām tapetēm  

• vinila plakanām, vieglām, uzputotām, smagām tapetēm  

 

UZGLABĀŠANA 

Desmit gadus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С temperatūrā. 

IEPAK0JUMS 

Kods  Iepakojums  Daudzums  Svītkods 

4961 0,250 kg   30 3549210020547 

 

QUELYD SUPER EXPRESS 

Universālā līme visu veidu tapetēm. 

PIELIETOJUMS 

• Biezas, vieglas un smagas parastās tapetes 

• Mazgājamās tapetes 

• Viena vai divu slāņu reljefainas tapetes 

• Krāsojamas tapetes vai kokskaidu tapetes 

• Vieglas vinila tapetes 
 

UZGLABĀŠANA 

Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С temperatūrā.  

IEPAKOJUMS 

Kods  Iepakojums  Skaits  Svītrkods 

7198 0,250 kg   30 3549210018186 

 

QUELYD SPECIAL VINYL 

Augstas veiktspējas līme tapetēm ar vinila pamatni. 

PIELIETOJUMS 

• Visu veidu vinila sienas segumi 

• Uzputoti vinila sienas segumi 

• Mazgājami tekstila sienas segumi ar tekstūru 

• Plūksnaini vai samta sienas segumi 

UZGLABĀŠANA 

Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С temperatūrā.  

 

IEPAK0JUMS 

Kods  Iepakojums  Daudzums  Svītkods 

7201 0,300 kg   30 3549210018193 

 


