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MATERIĀLA APRAKSTS
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

PRIEKŠROCĪBAS
•
•
•
•
•
•
•

Piemērota mitrām telpām (tualetēm, vannas istabām, virtuvēm u.c.)
Gatava 15 minūšu laikā bez pikām
Easy Slide nevainojamai lokšņu un rakstu saskaņošanai
Caurspīdīga pēc izžūšanas
Izcila mitrumizturība: piemērota tapešu līmēšanai virtuvēs un vannas istabās
Satur pretsēnīšu un biocīdu piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos
Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu

DARBA INSTRUKCIJA
Virsmas sagatavošana
Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Sienām ir jābūt nebojātām, līdzenām, gludām, pastāvīgi sausām, bez
putekļiem, taukiem vai citām piesārņojošām vielām, ar normālu porainību.
Krāsotas virsmas
Nokasiet atlobījušos krāsu un izlīdziniet virsmu ar slīpēšanas bloku. Glancēta un daļēji glancēta krāsa, kā arī emaljētas virsmas
ir jānoslīpē ar smilšpapīru, lai piešķirtu pamatnei porainību. Notīriet slīpēšanas putekļus. Rūpīgi noskalojiet.
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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.

Vecās tapetes
Noņemiet vecās tapetes un līmes krāsu ar tapešu noņēmēju. Rūpīgi noskalojiet, lai iegūtu nevainojami tīru pamatni. Lai labāk
notīrītu sienas, noskalojiet tās ar balinātāja un ūdens šķīdumu. Ļoti porainas pamatnes ir jāgruntē ar atšķaidītu tapešu līmi.
Līmes sagatavošana
•
•

Ielejiet spainī atkarībā no tapešu veida nepieciešamo tīra ūdens daudzumu.
Ātri samaisiet ūdeni ar nūju. Ieberiet viena iepakojuma saturu ūdeni, ātri maisot aptuveni 30 sekundes. Atstājiet uz
15 minūtēm un rūpīgi izmaisiet vēlreiz. Līme ir gatava.

Darbu veids

Aukstā ūdens atšķaidījums Nosedz
(litri)

Gruntēšana

5

Visu
veidu
līmēšana

sienas

segumu 4 - 4,5

45-55 m2
5-6 ruļļus

Līmes uzklāšana uz tapetēm
•

•
•

Precīzi izmēriet sienas augstumu un pierēķiniet klāt 5 cm augšā un apakšā galīgajai apdarei. Uzklājiet līmi
biezā un vienmērīgā slānī tapešu aizmugurē no vidus uz malām. Noklājiet malas biezā slānī. Pārlokiet loksni
(vai "grāmatiņu") ar noklāto pusi pret noklāto pusi, tas ir, salieciet abas malas kopā uz vidu. Pārliecinieties, ka
malas ir precīzi novietotas, lai novērstu priekšlaicīgu līmes izžūšanu.
Sienas segumi ruļļos ir jāsaritina, lai iztaisnotu tos.
Ievērojiet 5-10 minūšu nogaidīšanas laiku atkarībā no tapešu biezuma un atbilstoši ražotāja norādījumiem.
Līmējot vienmēr ievērojiet vienādu nogaidīšanas laiku.

Tapešu līmēšana
•

Izmantojiet svērteni, lai nodrošinātu, ka pirmā loksne ir nevainojami taisna. Pielīmējiet pirmo loksni. Uzmanīgi pabīdiet
tapeti, līdz ārējā mala ir vienā līnijā ar sākumu. Pielīmējiet nākamās loksnes ar malu pie iepriekšējās loksnes malas vai
saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un noteiktajā secībā.

•

Ar tapešu otu uzmanīgi piespiediet tapetes virzienā no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un
izlīdzinātu nevienmērīgās līmes vietas.

•

Saplaciniet savienojuma vietas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Lieko garumu pie griestiem un grīdlīstēm var nogriezt ar
nazi, izmantojot platu nazi griezuma vietas noteikšanai.

•

Uzreiz noslaukiet šļakatas ar tīru, mitru sūkli.

Tīrīšana
Instrumentus var mazgāt ar siltu ūdeni.
Patēriņš
1 iepakojums uz 5-6 ruļļiem
Iepakojums
300 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 SPECIAL VILYL, 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

Līme uz modificētas cietes
bāzes pārslu formā

Sagatavošanas laiks

Apm. 15 min.

Izturība pret
mikroorganismiem

Ļoti laba, pret pelējumu
noturīga formula

Pilnīga sacietēšana

Aptuveni 24-48 stundas

Krāsa

Caurspīdīga

Darba temperatūra

No +10°C līdz +25°C

IEPAK0JUMS
Kods

Iepakojums

7201

0,300 kg

Daudzums
30

Svītkods
3549210018193

KONTAKTINFORMĀCIJA

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

