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Quick Guide
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ATENȚIE! Această instrucțiune nu înlocuiește fișa tehnică și poate fi eventual utilizată pentru orientare în timpul lucrului.

Domeniul de utilizare
Material adeziv prin dispersie gata de aplicare pentru 
lipirea țesăturilor decorative din fibre de sticlă, a tapetelor 
textile și tapetelor din țesătură grele, precum și a păturii 
drenante în interior. Se potrivește pentru aplicarea pe 
toate tipurile de substraturi utilizate în interior, cum ar fi 
tencuială în baza mortarului din grupa P II și P III, tencuială 
de ghips în baza mortarului din grupa P IV, plăci de beton / 
fibrociment, plăci de ghips-carton, țesătură din fibre de 
sticlă, tapet cu fibră aspră sau tapet structurat din vinil sau 
hârtie, și pentru aplicarea prin dispersie pe straturile 
anterioare intacte de vopsea mată. 

Aplicarea
Aplicare cu pensula, peria, rolul sau prin pulverizare  
 
Pulverizarea fără aer: 
Unghiul de pulverizare: 60°, Duza: 0,017 - 0,023”, 
Presiunea de pulverizare: 160 - 200 bar 
Respectați indicațiile producătorului utilajului.

Alcătuirea pachetului de straturi de acoperire
Pregătiți substratul conform instrucțiilor. 
 
Tehnici de lipire pe perete:  
Aplicați materialul adeziv uniform, în cantitate suficientă 
conform design-ului, în 1-2 straturi, direct pe substrat. În 
cazul aplicării prin pulverizare, se recomandă de a nivela 
stratul de adeziv cu trafaletul, pentru a asigura repar-
tizarea uniformă și dozarea corectă a adezivului. Lipiți 
bucata de tapet tăiată după dimensiunile necesare de 
stratul adeziv umed și presați, folosind instrumentele de 
tapetare, pentru a elimina bulele de aer.

Prelucrare
zz Amestecați bine înainte de utilizare.
zz Cantitatea optimă de substanță adezivă se va calcula în 

dependență de obiect și kiturile de acoperire a 
pereților.
zz Resturile de lipici se vor îndepărta imediat cu o bucată 

de pânză curată, umedă.
zz E necesar de a respecta instrucțiunile de aplicare ale 

producătorilor tapetelor și kiturilor de acoperire. A se 
vedea și Regulamentului Agenției federale de protecție 
contra radiațiior nr. 10: Vopsirea, lucrări de tapetare și 
lipire pe tencuieli interioare.
zz Materialul de șpăcluit a plăcilor de ghips-carton poate 

manifesta sensibilitate la umezează. E necesar de a 
respecta instrucțiunile pentru „Șpăcluirea plăcilor de 
ghips-carton” ale Asociației producătorilor din industria 
ghipsurilor.

Consum
Cca 150 – 300 g/m² În dependență de tipul materialului ce 
va fi lipit și de proprietățile și structura substratului. 
Consumul concret poate fi calculat în baza aplicării unui 
strat de probă. 

Diluare
Cu max. 2 % de apă. 

Temperatura de prelucrare
La prelucrarea și uscarea suprafețelor se va respecta 
temperatura de minimum +10 °C pentru obiect și mediu.

Perioada de uscare
La temperatura +20 °C și umiditatea relativă a aerurului 
de 65 %: 
Poate fi prelucrat peste cca 12 ore 
Dacă temperatura aerului este mai joasă și/sau umiditatea 
aerului este mai înaltă, perioada de uscare se modifică.

+10°C


