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 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. 

 

 

 
MATERIĀLA APRAKSTS 

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 

 

PRIEKŠROCĪBAS 
• Videi draudzīga, droši lietojama bērnistabās 

• Gatava 2 minūtēs bez kunkuļiem 

• Mazs patēriņš 

• Viegli slīdoša (Easy Slide) perfektai malu un rakstu saskaņošanai 

• Caurspīdīga pēc izžūšanas 

• Satur pretsēnīšu līdzekli un biocīdus, kas novērš pelējuma veidošanos 

• Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu 

 

DARBA INSTRUKCIJA 

• Sagatavošana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem būvstandartiem. 

• Sienām jābūt līdzenām, bez iedobēm, sausām un brīvām no putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem, normāli porainām. 

 

Krāsotas virsmas 
 

• Nokasiet iespējamo atlupušo krāsu, nolīdziniet virsmu ar slīpēšanas klucīti. 

• Glancēta un pusglancēta krāsa jāapstrādā ar smilšpapīru, lai virsma kļūtu poraina. 

• Pēc slīpēšanas notīriet putekļus. 

• Rūpīgi noskalojiet. 
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TEHNISKO DATU LAPA 

Quelyd Super Express 
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Vecās tapetes 

• Noņemiet vecās tapetes un ūdens emulsijas krāsu ar tapešu noņēmēju. 

• Rūpīgi noskalojiet, lai virsma būtu tīra. 

• Lai labāk notīrītu sienas, noskalojiet tās ar ūdenī izšķīdinātu balinātāju. 

• Ļoti porainas virsmas iepriekš jāapstrādā ar atšķaidītu tapešu līmi. 

 

Līmes sagatavošana 

• Ielejiet attiecīgajam tapešu veidam vajadzīgo daudzumu ūdens spainī. 

• Spēcīgi samaisiet ūdeni. 

• Ieberiet iepakojuma saturu ūdenī un ātri maisiet apmēram 30 sekundes. 

• Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes, atkal kārtīgi samaisiet. 

• Līme gatava. 

Tapešu veids 
Aukstā ūdens 
atšķaidījums 
(litri) 

Ruļļu 
skaits 

Nosedz 
(m²) 

Gruntējums 11,0  70 – 90 

Vieglas tapetes 8,0 8 – 9 40 – 45 

Normāla svara un smagas tapetes, viena vai divu slāņu reljefainas tapetes, 
krāsojamas tapetes vai kokskaidu tapetes 

7,0 7 – 8 35 – 40 

 

Līmes uzklāšana uz tapetēm 

• Rūpīgi izmēriet sienas augstumu. Griežot tapetes sleju, pielieciet 5 cm augšā un apakšā. Bagātīgi uzklājiet līmi uz tapetes 

vienmērīgā slānī no vidus uzmalām. Uzklājiet papildu līmi uz malām. Salociet tapeti, savienojot ar līmi pārklātās puses. Lociet 

vienu pusi vienā paņēmienā, lai augšējā un apakšējā mala satiktos vidū. Pārbaudiet, lai sānu malas atrastos viena pret otru, 

un līme neizžūtu par ātru. 

• Ja tapete rullējas sānu malās, sleja jāsaliek kopā, lai malas noturētos vietā. 

• Atkarībā no tapetes biezuma un ražotāja norādījumiem ļaujiet tapetei pastāvēt 5-10 minūtes. Visā līmēšanas laikā ļaujiet līmei 

ievilkties vienlīdz ilgi. 

 

Tapešu līmēšana 

• Ar līmeņrādi pārbaudiet, lai pirmā tapete būtu pilnībā vertikāli taisna. Pielīmējiet pirmo tapeti. Pabīdiet tapeti, līdz tās mala ir 

vienādi ar sākuma līniju. Līmējietnākamās tapetes malu pie malas vai saskaņā ar ražotāja norādījumiem un pareizajā secībā. 

• Izmantojiet tapešu birsti, lai tapeti piespiestu no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un 

izlīdzinātu līmes slāni. 

• Izlīdziniet malas saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Pārpalikušās malas pie griestiem un pie līstēm nogriež ar tapešu nazi. Lai 

iegūtu taisnu stūri, izmantojiet špakteļlāpstiņu. 

• Notīriet traipus uzreiz ar tīru, mitru sūkli. 

Tīrīšana pēc uzklāšanas                                                                                                                                    

Instrumentus var vienkārši nomazgāt siltā ūdenī. 

Patēriņš 

1 iepakojums uz 6-9 ruļļiem 

Iepakojums                                   

250 g iepakojums  

Uzglabāšana 

Bez ierobežojumiem 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 SUPER EXPRESS, 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. 
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TEHNISKIE DATI 

  

Līmes tips Pārslveida līme uz 

modificētas cietes bāzes 

Sagatavošanas laiks 2 min. 

Izturība pret 

mikroorganismiem 

Ļoti laba izturība pret 

pelējumu 

Pilnīga sacietēšana Aptuveni 24-48 stundas 

Krāsa Caurspīdīga 

Darba temperatūra No +1o°C līdz +25°C 

 

 

 

 

IEPAKOJUMS 
 

Kods  Iepakojums  Skaits  Svītrkods  

7198 0,250 kg   30 3549210018186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

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