КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР

IQ WallPaper
Клей для приклеювання важких паперових, важких вінілових,
склошпалер, грубоволокнистих, текстильних, велюрових,
металізованих та інших ексклюзивних шпалер
· готовий до застосування
· не містить розчинників
· висока клеюча здатність

· прозорий при висиханні
· висока вологостійкість, підходить
для застосування в кухнях
і ванних кімнатах

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Клей для приклеювання важких паперових, важких вінілових, склошпалер, грубоволокнистих, текстильних, велюрових,
металізованих та інших ексклюзивних шпалер.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Повністю видалити водорозчинні лакофарбові покриття (наприклад, клейові фарби) та старі шпалери за допомогою засобу для
видалення шпалер Vamiut. Лакофарбові покриття, що не розчиняються у воді, видалити механічним шляхом. Основи з високою
вбирною здатністю попередньо обробити ґрунтовкою під шпалери Vamiut IQ InteriorGrunt. Невбирні основи та основи з низькою
вбирною здатністю попередньо обробити так, щоб вони могли рівномірно вбирати вологу (наприклад, зашліфувати).
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Клей «Vamiut IQ WallPaper» готовий до застосування і, як правило, не потребує розведення водою. За необхідності в нього можна
додати до 5% води.
Клей 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 (відповідно до ширини шпалерного полотна).
2. Прикласти та притиснути до стіни шпалерне полотно. Акуратний стик можна отримати шляхом обрізання кромок і склеювання
стиків або наклеювання полотен внахлест.
3. Фарбувати шпалери можна не раніше ніж через 24 години. Під час обробки та сушіння 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 (зморщування) 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 притиснути ним шпалери так, щоб не було
пухирів. Притискати шпалери також можна за допомогою шпалерного валика.
3. Суміжне полотно наклеїти в стик.
Очищення інструментів і видалення залишків клею
Інструменти слід одразу після використання промити водою. Залишки клею відразу змити з покриттів, що миються, і витерти їх
насухо.
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати клей щільно закритим. Заморожений або сильно охолоджений клей повільно довести до звичайної температури
навколишнього середовища. Термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
УПАКОВКА
Клей фасується в пластикові ємності по 10 л.

КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія полімерів, що не містить пластифікаторів
Фізичний стан: в’язка рідина
Колір: білий
Показник pH: 6,5–7,5
Густина (при +23 °С): 1,01–1,03 г/см3
Витрата:
- 200–275 г/м2 — залежно від матеріалу, що приклеюється
- приблизно 400 г/м2 — при нанесенні зубчатим шпателем
Площа поверхні, що обробляється:
- 5 кг клею приблизно на 20 м2
- 10 кг клею приблизно на 40 м2
- 18 кг клею приблизно на 72 м2
*Наведені технічні характеристики — довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut
постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

