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Master Flis

Призначений для безусадкових нетканих
паперових шпалер й абсорбуючих чи
фарбованих основ. Для ручного й
автоматичного нанесення.

• Придатний для нетканих шпалер.
• Готовий до використання.
• Видаляється засобом для зняття шпалер Kiilto
Tapetinpoisto.

• Дуже економний. 4–5 м²/л.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Призначений для безусадкових нетканих паперових шпалер й
абсорбуючих чи фарбованих основ. Для ручного й автоматичного
нанесення. Також придатний для використання з методом попереднього
промочування зі шпалерами на паперовій основі. Не придатна для
використання з повністю пластиковими матеріалами й пластиковими
основами. Відповідає вимогам системи M1 до будівельних матеріалів.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Виконуйте роботу за звичайної кімнатної температури. Шпалери й паста
мають пристосуватися до температури навколишнього середовища.
Поверхня повинна бути сухою, рівною, твердою й чистою. Видаліть старі
шпалери й фарбу, що лущиться. Вирівняйте й відшліфуйте всі дефекти.
Заґрунтуйте або нанесіть один шар пасти на занадто абсорбуючі основи.
Для ґрунтування використовуйте вологостійку матову ґрунтівку або клей,
розчинений із водою в пропорції 1:1. Очистьте фарбовані поверхні за
допомогою Kiilto Maalarinpesu (очищувач фарби) або його еквіваленту й
добре промийте їх водою.
Безусадкові неткані шпалери не розбухають від вологи й не потребують
попереднього промочування. Нанесіть пасту рівним шаром на стіну за
допомогою роликового аплікатора або на задню частину шпалер машиною
для склеювання. Починайте клеїти з-під стелі й притискайте шпалери
жорсткою щіткою чи пласкою лопаткою від середини до країв, щоб
прибрати всі бульбашки. Уникайте потрапляння пасти на поверхню
шпалер. Зайву пасту необхідно негайно прибирати за допомогою вологої
тканини чи губки. Занадто сильне тертя може зіпсувати колір чи блиск
поверхні шпалер. Придатний для безусадкових шпалер із можливістю
фарбування й шпалер на паперовій основі після промочування. Не
придатний для сітчастих (скловолоконних) тканих матеріалів. Робоче
приміщення повинно добре провітрюватися. У першу чергу необхідно
дотримуватися інструкцій виробника шпалер.

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ

Дерево: 8–12 %, бетон: макс. 3 % за вагою або за
відносної вологості нижче 85 %

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

+18… 25 °C

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Замерзання

ВИТРАТА

5–6 м²/л – неткані, 3–5 м²/л – на паперовій
основі з методом попереднього промочування

ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

Прибл. 1,05

ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

Дисперсія ПВА й модифікований крохмаль

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

1 л, 5 л, 10 л, 15 л

ЗБЕРІГАННЯ

18 місяців за умови зберігання в контейнері, що
не відкривався, за температури вище +1 °C.
Після тривалого зберігання перемішати перед
нанесенням. Відкритий контейнер необхідно
використати протягом одного місяця.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на
результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено
для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за
інших умов і методів роботи. Ми гарантуємо високу якість наших продуктів
згідно з нашою системою керування якістю. Оскільки компанія не може
контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе
відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або
неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за
остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту
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користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт
і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні
рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Детальнішу інформацію щодо
утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.
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