MASTER LIGHT
TAPETŲ KLIJAI
NAUDOJIMO SRITIS
Master Light yra paruošti naudojimui tapetų klijai. Jais galima klijuoti popierinius ir
vinilo tapetus prie drėgmę įgeriančių ir dažytų paviršių vidaus patalpose. Pritaikyti
klijuoti tiek rankiniu, tiek mechaniniu būdu. Netinka klijuoti pilnai plastmasines
medžiagas.
KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS
Tinkamiausi paviršiai yra paviršiai, nudažyti matiniais ar gruntiniais dažais vandens
pagrindu.
Klijuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, tvirtas ir švarus. Senus, atsiklijavusius
tapetus ir dažus nuvalyti, taip pat nuvalyti senų vinilo tapetų plastikato paviršių.
Nelygumus išlyginti ir nušlifuoti. Ypatingai drėgmę sugeriančius paviršius reikia
gruntuoti santykiu 1:1 vandeniu atskiestais Master Light tapetų klijais. Seniai dažytus
paviršius nuplauti, pavyzdžiui su Kiilto Maalarinpesu, ir gerai nuskalauti.
SAVYBĖS
* Atitinka M1 keliamus reikalavimus pagal medžiagų emisiją į vidaus patalpas (Suomija)
* Iš karto paruošti naudojimui, nėra burbuliukų
* Lengvai tepami
* Tinka tik sausose patalpose
* Geras pirminis sukibimas
* Ilgas darbo laikas
TECHINIAI DUOMENYS
Skiediklis
Vanduo
Masė
Apie 1.03 kg/l
Atsparumas ugniai Nedegus
Rišančioji medžiaga Perdirbtas krakmolas
Atsparumas
šalčiui
Užšąla
Žemiausia darbinė
temperatūra
+ 15 ºC
IŠEIGA
4 - 6 m²/l
DARBO ĮRANKIAI
Volelis dažymui, teptukas ar tapetavimo mašina.

REKOMENDUOJAMOS
DARBO SĄLYGOS
Patalpų, tapetų ir
klijų temperatūra
+18...+20 ºC
Klijavimo metu patalpoje turi būti normali temperatūra. Danga ir klijai turi būti sušilę iki
tokios pat temperatūros.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Klijuojant tapetus, laikykitės tapetų gamintojų duotų klijavimo instrukcijų!!!
Klijus užtepti ant blogosios tapetų pusės, sulenkti per vidurį ir leisti klijams truputį
įsigerti į tapetus. Lakšto viršutinę dalį atlenkti ir pradėti klijuoti nuo lubų. Atlenkti lakšto
apatinę dalį ir spaudžiant lyginti tapetą su tapetų voleliu. Lyginti reikia nuo tapetų vidurio
į kraštus, kad būtų išspaustas apačioje likęs oras. Tapetais klijuojamoje patalpoje turi būti
gera ventiliacija. Neišnaudotą pakuotę galima laikyti maždaug vieną mėnesį.
ĮPAKAVIMAS
5 ir 15 l.
EKSPLOATACINĖ IR
EKOLOGINĖ SAUGA
Vengti bereikalingo kontakto su oda. Vandenį, kuriuo buvo plaunami darbo įrankiai
galima pilti į kanalizaciją. Sudžiūvusį produktą galima išvežti į savartyną. Saugoti nuo
vaikų.
DĖMESIO

UŽŠĄLA

NEDEGUS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +1 ºC. Saugoti pilnai uždarytą, orginaliame
įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant.
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes
negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime
prisiimti atsakomybės.

