
Sienų ir lubų dažai

Savybės  Gerai su pagrindu sukimbantys, paruošti naudoti tapetų klijai vidaus darbams. Tapetavimą palen-
gvina ilgas klijų lipnumo laikas (15–30 minučių). Lengvai tepami tiek teptuku, tiek voleliu. 

Paskirtis  Stiklo pluošto, akriliniams ir viniliniams tapetams, viniliniams tapetams su popieriaus pagrindu, 
dažomiesiems popieriniams tapetams sausose patalpose klijuoti.

Paruošimas  Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus paviršiaus būklės ir jam keliamų reikalavimų. 
Paviršius turi būti lygus ir sausas, nuo jo turi būti nuvalytos dulkės, riebalai, sukreidėję ir atšokę 
sluoksniai. Atšokusius arba silpnai su paviršiumi sukibusius senus tapetus pašalinkite. Nuo senų 
vinilinių tapetų pašalinkite paviršinį sluoksnį. Anksčiau dažytą paviršių nuvalykite drungnu arba 
šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį. Silpną paviršių nuvalykite iki tvirto 
pagrindo. Įgeriantį, trupantį paviršių nulakuokite vienu lako „Professional Binderlack“ sluoksniu. 
Porėtą paviršių galima nugruntuoti klijų „Vävlim“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:4. Pavir-
šiaus plyšius ir įtrūkius užpildykite tinkamu glaistu; nuglaistytą paviršių lygiai nušlifuokite ir po 
šlifavimo nuvalykite dulkes.

Stiklo pluošto  
audinio klijavimas

  Pagrindą padenkite tolygiu klijų „Vävlim“ sluoksniu. Dėkite audinio juostas vieną šalia kitos arba 
viena uždengdami kitą ir kraštus lygiai nupjaukite dažytojo peiliu. Paskui lyginimo mentele stipriai 
prispauskite audinį prie pagrindo. Įprastomis sąlygomis stiklo pluošto audinio klijavimo laikas yra 
iki 15 minučių. Priklijuotą stiklo pluošto audinį galima dažyti kitą dieną.

Struktūrinių ir vinilinių 
tapetų klijavimas

  Antrą tapetų pusę padenkite tolygiu klijų „Vävlim“ sluoksniu, tada tapeto juostą sulenkite ir paliki-
te mažiausiai 5 minutes, tačiau ne daugiau kaip 30 minučių. Klijuokite tapetų juostas ant sienos 
(paprastai vieną šalia kitos) ir stipriai prispauskite prie pagrindo lyginimo mentele arba tapetavimo 
voleliu. Įprastomis sąlygomis struktūrinių ir vinilinių tapetų klijavimo laikas yra iki 30 minučių. Dė-
mesio! Laikykitės tapetų gamintojo nurodymų dėl atviro paviršiaus laikymo ir tapetų klijavimo laiko 
bei būdo.
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Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų 
gali šiek tiek skirtis.  Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus.  Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gami-
nys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be iš-
ankstinio pranešimo.
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Techniniai duomenys

Paskirtis sausoms patalpoms

Rišiklis PVA dispersija

Sausųjų medžiagų dalis ~ 15%

Konsistencija tiksotropiška

Dengiamumas ~ 4 m²/l, priklauso nuo pagrindo įgeriamumo ir užtepto klijų sluoksnio storio

Klijavimo laikas maks. 15–30 min., priklauso nuo tapetų tipo, patalpos temperatūros ir oro drėgnio, pagrindo 
įgeriamumo ir klijų sluoksnio storio

Skiediklis klijai yra tepti tinkamos konsistencijos, jų skiesti nereikia

Spalva balta

Darbo įrankiai volelis, teptukas

Įrankių valymas plauti vandeniu iškart po naudojimo

Laikymas uždarytoje nerūdijančioje taroje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C), saugoti nuo užšalimo

Laikymo terminas mažiausiai 1 metai neatidarytoje pakuotėje

Pakuotės talpa 15 l
 

Klijavimo sąlygos  Oro ir paviršiaus temperatūra tepant klijus ir klijuojant tapetus turi būti +18–25 °C, santykinis oro 
drėgnis 40–80 % (rekomenduojamas 65 %). Venkite skersvėjo tapetavimo metu ir dar vieną parą.

Darbo rekomendacijos  Prieš naudojimą klijus gerai išmaišykite. Klijų džiūvimo laikas priklauso nuo patalpos oro tempera-
tūros ir drėgnio, pagrindo įgeriamumo ir klijų sluoksnio storio. Tapetus pradėkite klijuoti nuo viršaus 
ir tada judėkite lyginimo mentele arba tapetavimo voleliu žemyn ir nuo vidurio link kraštų, atsargiai 
išlygindami tapetą voleliu ir išspausdami iš po jo visą orą. Klijų dėmes nuo tapetų iš karto nuvalyki-
te švariu vandeniu.

Darbo sauga  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Jei reikalinga gydytojo 
konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Pasijutus blogai, skambinti į apsinu-
odijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Profesionaliems naudotojams sau-
gos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigus darbą, reikia gerai uždaryti indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų klijų liku-
čius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Nesudžiūvusių klijų likučius reikia išvež-
ti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Importuotojas  „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, Talinas, Estija, tel. 630 5299


