USUAL ADHESIVE

FULL CONTACT
TECHNOLOGY
• Ідеальне зволоження склеюваної поверхні.
• Збільшена кількість активних функціональних груп.
• Молекули різної довжини.

Паперові шпалери

+

–

–

Результат:
• максимальна кількість точок контакту по всій поверхні.
• зв’язок навіть з найвіддаленішими точками поверхонь.

Вінілові шпалери на флізеліновій основі
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Вінілові шпалери на паперовій основі
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–

Вінілові шпалери на паперовій основі стійкі до миття
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+

+

Флізелін (60, 110 г/м2)
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+

+

Склополотно (30, 40, 45, 50, 60 г/м2)

+

+

+

Наші адгезиви виготовляються за найсучаснішими
технологіями в Швеції на повністю автоматизованому
обладнанні та відповідають найвищим стандартам
якості та екології.

Склополотно (90 г/м2 і більше)
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+

Склошпалери (95 г/м2 і більше)

–

+

+

Протестовані за правилами STB
(Swedish Wallcovering Producers association) STB
є стандартом, який був створений шведською
асоціацією виробників настінних покриттів. Вони
мають різноманітні методи тестування, які дозволяють
протестувати той чи інший тип адгезивів на якість.
Враховуючи всі вимоги від типів покртиття до різних
субстратів. При успішному проходженні тестів
ви маєте право використовувати їх лого.

ВЛАСТИВОСТІ

ВЛАСТИВОСТІ

ВЛАСТИВОСТІ

• висока адгезія, легко наноситься
• не залишає плям, не жовтіє
• стійкий до грибка та плісняви
• екологічно чистий та безпечний для здоров’я

• підвищена адгезія, легко наноситься
• не залишає плям, не жовтіє
• стійкий до грибка та плісняви
• екологічно чистий та безпечний для здоров’я

• надійна адгезія у вологих приміщеннях
• не залишає плям, не жовтіє
• стійкий до грибка та плісняви
• екологічно чистий та безпечний для здоров’я

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для приклеювання паперових шпалер, легких вінілових покриттів на паперовій основі, склополотна
щільністю до 60 г/м2 включно.

Призначений для приклеювання скловолокнистих шпалер та відповідних скловолокнистих нетканих матеріалів,
флізеліну, а також шпалер на флізеліновій основі та важких настінних покриттів на паперовій основі (паперових,
вінілових, текстильних і т. ін.)

Призначений для приклеювання скловолокнистих шпалер та відповідних скловолокнистих нетканих матеріалів,
флізеліну, а також вінілових покриттів у вологих приміщеннях

Застосовують у сухих приміщеннях.
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Склополотно: перед застосуванням клей ретельно перемішати. Нанести на поверхню стіни рівним шаром (на
стиках трохи товще) по ширині 1–2 полотнища за раз. Не
наносити клей на склополотно. Кількість клею повинна
бути достатньою для того, щоб просочити полотнище,
однак не слід допускати надлишків, які накопичуються у
вигляді бульбашок або просочуються на лицьову поверхню. Полотнище відразу міцно притиснути до поверхні
зворотньою стороною і розгладити за допомогою пластмасового шпателя.
Паперові, вінілові, текстильні та ін. шпалери на паперовій
основі: перед застосуванням клей ретельно перемішати.
Наносити клей валиком на зворотню сторону шпалер і
залишити намокнути на 5–10 хвилин. Дотримуватись інструкцій виробників настінних покриттів.

Застосовують у сухих приміщеннях.
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Скловолокнисті, флізелінові шпалери, флізелін та скловолокнисті неткані матеріали: перед застосуванням клей
ретельно перемішати. Нанести на поверхню стіни рівним
шаром (на стиках трохи товще) по ширині 1–2 полотнища
за раз. Не наносити клей на шпалери. Кількість клею повинна бути достатньою для того, щоб просочити полотнище, однак не слід допускати надлишків, які накопичуються у вигляді бульбашок або просочуються на лицьову
поверхню. Полотнище відразу міцно притиснути до поверхні зворотньою стороною і розгладити за допомогою
пластмасового шпателя.
Паперові, вінілові, текстильні та ін. шпалери на паперовій основі: Перед застосуванням клей розбавити на 30%
водою і ретельно перемішати. Наносити клей валиком на
зворотню сторону шпалер і залишити намокнути на 5–10
хвилин. Дотримуватись інструкцій виробників настінних
покриттів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Скловолокнисті шпалери та скловолокнисті неткані матеріали, флізелін: перед застосуванням клей ретельно перемішати. Нанести на поверхню стіни рівним шаром (на
стиках трохи товще) по ширині 1–2 полотнища за раз. Не
наносити клей на шпалери. Кількість клею повинна бути
достатньою для того, щоб просочити полотнище, однак
не слід допускати надлишків, які накопичуються у вигляді
бульбашок або просочуються на лицьову поверхню. Полотнище відразу міцно притиснути до поверхні зворотньою стороною і розгладити за допомогою пластмасового шпателя.
Вінілові шпалери на паперовій основі: перед застосуванням клей розбавити на 30% водою і ретельно перемішати. Наносити клей валиком на зворотню сторону шпалер
і залишити намокнути на 5–10 хвилин. Дотримуватись інструкцій виробників настінних покриттів.

