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MATERIĀLA APRAKSTS
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
•
japāņu salmu un pārējiem tapešu veidiem.

PRIEKŠROCĪBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ar rozā indikatoru pilnīgai uzklāšanas kontrolei
Lieliski slīd, viegli pielāgot strēmeles
Neatstāj traipus
Universālums: visi vinila un papīra tapešu tipi
Ideāla uzklāšanas vienmērīguma kontrole
Izžūstot līme kļūst caurspīdīga un neatstāj traipus uz tapetēm
Ātra maisījuma pagatavošana, neveidojot kunkuļus
Nodrošina superizturīgu pielīmēšanu
Satur baktericīdu un pretsēnīšu piedevas, kas novērš primāro sēnīšu rašanos.
Lietošanai gatavais šķīdums saglabā savas īpašības ilgāk nekā 1 nedēļu, glabājot to slēgtā traukā.
Nekaitīga veselībai un videi

DARBA INSTRUKCIJA
Virsmu un līmes sagatavošana
Sienām jābūt tīrām, normāli uzsūcošām, izturīgām, sausām, bez kapilārā mitruma. Balsinājums vai vecās tapetes jānoņem ar
tapešu noņemšanas līdzekli Dissoucol. Lakotas vai emaljētas virsmas jānoberž ar smilšpapīru, tad jānomazgā ar mazgāšanas
līdzekli un jānoskalo ar tīru ūdeni. Ļoti porainas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu līmes šķīdumu. Ielejiet tīrā spainī nepieciešamo
ūdens daudzumu atkarībā no tapešu tipa.
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Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas
uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu
piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad
patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes
atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

Lietošana

Aukstā ūdens atšķaidījums Nosedz
(litri)

Iepriekšēja gruntēšana

11

70-90 m²

Parastas vieglas tapetes

8

8-9 ruļļus

Blīvas,
smagas,
mazgājamās
tapetes, gofrētas, simpleksa vai
dupleksa tapetes, rupju šķiedru,
krāsojamās tapetes
Vinila
plakanas,
uzputotas,
smagas
japāņu salmu tapetes

vieglas,
tapetes,

7,5

7

8 ruļļus

7-8 ruļļus

Ātri maisiet ūdeni, lai veidojas virpulis, tad, turpinot maisīšanu, lēnam gar spaiņa malu ieberiet pakas saturu. Uzgaidiet 3
minūtes, tad enerģiski samaisiet - un līme ir gatava. Izveidosies rozā krāsas maisījums. Lai panāktu optimālu materiāla
izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, bet pieļaujamas
dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.
Līmes uzklāšana uz tapetēm
Sagrieziet tapetes strēmelēs, kuru garums ir vienāds ar sienas augstumu plus 5 cm no augšas un apakšas.
Vienmērīgi uzklājiet līmi ar birsti uz tapešu otrās puses, no vidus uz malām. Rozā krāsa palīdzēs jums kontrolēt
līmes uzklāšanas vienmērīgumu. Izžūstot līme kļūst caurspīdīga. Ielociet abas strēmeles malas ar līmi uz iekšpusi,
mala pie malas: tas ļaus izvairīties no putekļu nosēšanās uz virsmas un nodrošinās ideālu adhēziju. Ļaujiet līmei
iesūkties 5-10 minūtes atkarībā no tapešu ražotāju ieteikumiem.

Tapešu līmēšana
Izmantojot svērteni, uzzīmējiet uz sienas vertikālu līniju, atkāpjoties apmēram 45 cm no stūra vai no loga. Pielīmējiet pirmo
tapešu strēmeli sienas augšā un atlociet to uz leju gar vertikālo līniju. Izlīdziniet pielīmēto strēmeli ar sausu un tīru birsti no
augšas uz leju un no vidus uz malām, likvidējot gaisa pūslīšus. Nogrieziet liekās tapetes ar nazi grīdlīstes un griestu līmenī.
Uzlīmējiet nākamo tapešu strēmeli blakus iepriekšējai.
Piezīmes
No darbu sākuma brīža līdz pilnīgai tapešu līmes izžūšanai visiem logiem un durvīm jābūt blīvi aiztaisītiem, jo caurvējš var
sabojāt jūsu darbu.
Tīrīšana
Instrumentus var mazgāt aukstā ūdenī.
Patēriņš
1 iepakojums uz 7-9 ruļļiem
Iepakojums
250 g iepakojums
Uzglabāšana
Desmit gadus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °С temperatūrā. Sagatavota līme: ne vairāk kā 8
dienas aizvērtā traukā (sargāt no sala).

DROŠĪBA
SVARĪGI: pirms darbu uzsākšanas ar QUELYD INDICATOR, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības
datu lapa. Ievērojiet higiēnas prasības lietošanas laikā. Ieteicams glabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Izmantojiet
individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no saskares ar acīm un ādu. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.

TEHNISKIE DATI

Līmes tips

Līme uz modificētas cietes
bāzes ar pretsēnīšu un
baktericīdu piedevām

Sagatavošanas laiks

Apm. 3 min.

Bostik SA - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas
uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu
piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad
patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes
atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

Pilnīga sacietēšana*

Aptuveni 24-48 stundas

Krāsa

Rozā

Darba temperatūra

No +5°C līdz +25°C

* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes daudzuma un pamatņu porainības.

IEPAK0JUMS
Kods

Iepakojums

4961

0,250 kg

Daudzums
30

Svītkods
3549210020547

KONTAKTINFORMĀCIJA

Atsaucīga palīdzība
TEL +371 26622366, gsc@gsc.lv
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