
IQ WallPaper
Клей для шпалер

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

IQ WallPaper призначений для приклеювання важких паперових, важких вінілових, 
склошпалер, грубоволокнистих, текстильних, велюрових, металізованих та інших 
ексклюзивних шпалер

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи 
здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основу слід очисти-
ти від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, 
що зменшують адгезію до основи. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно 
видалити. Тріщини в основі необхідно розшити і відремонтувати сумішами Vamiut (в 
залежності від стану та призначення конструкції). Повністю видалити водорозчинні 
лакофарбові покриття та старі шпалери за допомогою засобу для видалення шпа-
лер Vamiut. Лакофарбові покриття, що не розчиняються у воді, видалити механіч-
ним шляхом. Основи з високим водопоглинанням здатністю проґрунтувати Vamiut 
IQ InteriorGrunt. Основи з низьким водопоглинанням обробити так, щоб вони могли 
рівномірно вбирати вологу (наприклад, зашліфувати). 

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Клей Vamiut IQ WallPaper готовий до застосування і не потребує розведення водою.

Клей слід наносити валиком або зубчатим шпателем А1/В2.

Приклеювання текстильних, важких вінілових, паперових і велюрових шпалер

1. Клей рівномірно та не дуже товстим шаром нанести валиком на основу (відповід-
но до ширини шпалерного полотна). 

2. Прикласти та притиснути до стіни шпалерне полотно. Акуратний стик можна от-
римати шляхом обрізання кромок і склеювання стиків або наклеювання полотен 
в нахльост. 
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3. Фарбувати шпалери можна не раніше ніж через 24 години. Під час обробки та висихання температура 
навколишнього середовища має становити не нижче +18 °С (для запобігання зморщуванню полотна). Слід 
уникати плям клею на зовнішній стороні шпалер, оскільки змивання клею може призвести до усадки (змор-
щування) полотна. 

Приклеювання металізованих шпалер 

1. Клей рівномірно та не дуже товстим шаром нанести валиком на основу (відповідно до ширини шпалерного 
полотна). 

2. Металізовані шпалери розрізати та згорнути в рулон виворітною паперовою стороною назовні. Вертикально 
прикласти їх до стіни на вологий шар клею. Шпалерний шпатель огорнути чистою м’якою тканиною та при-
тиснути ним шпалери так, щоб не було пухирців. Притискати шпалери також можна за допомогою шпалер-
ного валика. 

3. Суміжне полотно наклеїти в стик. 

Інструменти слід одразу після використання промити водою. Залишки клею відразу змивати зі всіх поверхонь, 
що миються, і витерти їх насухо.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +18°С до +30°С і відносній вологості повітря до 80%. 

Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20 ±2 °C і віднос-
ній вологості повітря 65±5%. За інших умов час висихання продукту може змінитися. 

Використання клею, зазвичай, не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному тех-
нічному описі. У разі використання матеріалу в умовах, які не були розглянуті в даному технічному описі, слід 
самостійно провести тестові випробування або звернутися за консультацією до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння на шкіру 
або в очі негайно промити водою. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +10°C до +25°C – 12 місяців від 
дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморожування.

УПАКОВКА

Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Vamiut IQ WallPaper фасується у пластикові відра по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад модифікована водна дисперсія полімерів

Густина 1,01 кг/л

Температура при використанні від +18 °C до +30 °С

Орієнтовна витрата  • близько 200–275 г/м2 – залежно від типу шпалер, які використовуються 
 • близько 400 г/м2 – при нанесенні зубчатим шпателем 

Орієнтовна площа поверхні, що обробляється 10 кг клею приблизно на 50 м2

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї 

причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил 
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе 
відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, 
не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.


