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UWAGA! Niniejsza skrócona instrukcja nie zastępuje Karty Technicznej i służy jedynie jako pomoc podczas aplikacji.

Zastosowanie
Gotowy do użycia klej dyspersyjny do stosowania w 
pomieszczeniach do klejenia szklanej tkaniny dekoracyjnej, 
tapet tekstylnych i ciężkich tkaninowych oraz włókniny 
renowacyjnej. Nadaje się do stosowania na podłożach 
występujących we wnętrzach, takich jak tynki z grupy P II i 
P III, tynki gipsowe z grupy P IV, płyty betonowe/włókno-
wo-cementowe i płyty kartonowo-gipsowe, jak również do 
pokrycia uszkodzonych i starych powłok na bazie 
dyspersji. 

Metoda aplikacji
Stosować pędzel, szczotkę, wałek lub urządzenie 
natryskowe. 
 
Natrysk bezpowietrzny „Airless”: 
Kąt natrysku: 60°, dysza: 0,017 - 0,023”, 
ciśnienie: 160 - 200 bar 
Przestrzegać informacji producenta narzędzi.

Struktura powłoki
Przygotuj odpowiednio podłoże. 
 
Aplikacja naścienna:  
Odpowiednią ilość kleju nanieść równomiernie na podłoże 
na szerokość od 1 do 2 pasów. W przypadku aplikacji 
metodą natryskową zalecamy, aby klej nanosić za pomocą 
wałka. W ten sposób klej nanoszony jest w odpowiedniej 
ilości i równomiernie. Dociętą okładzinę ścienną nanieść 
na mokry klej metodą „na styk” i docisnąć do podłoża za 
pomocą odpowiednich narzędzi do tapetowania, aby 
usunąć pęcherzyki powietrza.

Wskazówki dotyczące aplikacji
zz Przed użyciem starannie wymieszać.
zz Optymalną ilość kleju należy ustalić indywidualnie dla 

każdego podłoża i okładziny ściennej.
zz Ewentualne resztki kleju natychmiast usunąć, użyć do 

tego czystą, wilgotną ściereczkę.
zz Przestrzegać wskazówek producenta tapety bądź 

okładziny dotyczące aplikacji. Patrz również instrukcja 
BFS nr 10.: Nakładanie powłok oraz klejenie tapet na 
podłożach pokrytych tynkami wewnętrznymi.
zz Gipsowe masy szpachlowe zalecane przez przemysł 

produkujący płyty kartonowo-gipsowe mogą 
wykazywać szczególną wrażliwość na wilgoć. 
Przestrzegać instrukcji „Szpachlowanie płyt gipsowych” 
wydanej przez niem. federalne zrzeszenie przemysłu 
gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.).

Zużycie
Ok. 150 – 300 g/m² W zależności od rodzaju klejonego 
materiału oraz właściwości i struktury podłoża. Dokładne 
zużycie produktu można ustalić, nanosząc próbną 
warstwę. 

Rozcieńczanie
Wodą (maks. 2%). 

Temperatura aplikacji
Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas 
aplikacji i schnięcia wynosi +10 °C.

Czas schnięcia
W temp. +20°C oraz przy wilgotności względnej 
powietrza 65 %: 
Możliwość dalszej obróbki po ok. 12 godzinach 
W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności 
powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.

+10°C


