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Kiilto Wall Eco
Jauheliisteri
Klej do tapet na bazie skrobi do
wieszania tapet papierowych i tapet
lekko tłoczonych na papierze w suchych
pomieszczeniach. Nadaje się do
nakładania ręcznego i za pomocą
maszyny do tapetowania.
OBSZAR ZASTOSOWANIA
Do wieszania tapet papierowych i tapet lekko tłoczonych na papierze
w suchych pomieszczeniach. Nadaje się do nakładania ręcznego i za
pomocą maszyny do tapetowania.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prace należy wykonywać w temperaturze typowo panującej w
pomieszczeniu. Zarówno tapeta, jak i klej muszą się zaaklimatyzować
w pomieszczeniu. Powierzchnia musi być sucha, gładka, mocna i
czysta. Usunąć stare tapety i odchodzącą farbę. Wygładzić i
wypolerować ewentualne nierówności. Podłoża o wysokiej chłonności
zagruntować lub nałożyć na nie cienką warstwę kleju. Wskazane jest
gruntowanie matową farbą odporną na wilgoć oraz nałożenie
wstępnej warstwy kleju Kiilto Wall Eco wymieszanego z wodą w
proporcji 1:40. Malowane powierzchnie należy umyć przykładowo
środkiem Kiilto Maalarinpesu (zmywacz do farb i lakieru) i dobrze
wypłukać. Jeśli stara farba jest błyszcząca i niechłonąca, zmatowienie
zwiększy przyczepność tapety. Starannie usunąć pył po matowieniu.
Przed powieszeniem tapety należy się upewnić, że powierzchnia jest
sucha. Większość desek kurczy się, gdy schnie, co może spowodować
powstanie pęcherzyków lub zmarszczek na powierzchni tapety.

• Na bazie skrobi
• Bez plastyfikatora

TEMPERATURA NAKŁADANIA

18–25°C

WARUNKI ROBOCZE

Normalna temperatura pokojowa,
dostateczna wilgotność powietrza. Suche
powietrze we wnętrzu może powodować zbyt
szybkie wysychanie powierzchni i podwijanie
krawędzi tapety.

MROZOODPORNOŚĆ

Zamarza (po zmieszaniu z wodą)

POKRYCIE

3 l kleju/ułożenie 3–4 rolek tapety (około 15–
20 m2)

PROPORCJA MIESZANIA

1 część kleju i 24 części wody. Na przykład
125 g proszku i 3 l wody.

GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY

około 1,0 (po zmieszaniu z wodą)

TYP KLEJU

Skrobia modyfikowana

PRZECHOWYWANIE

W nieotwartym opakowaniu 36 miesięcy w
suchym miejscu

Wsypać całą zawartość opakowania (1 część) do wody (24 części), stale
mieszając (np. 125 g proszku / 3 l wody). Poczekać 10–15 min na
skrystalizowanie się. Mieszać jeszcze przez około 15 s przed użyciem.
Nałożyć równomiernie klej z tyłu na pas tapety. Złożyć oba końce, aby
zetknęły się w środku stroną z klejem do wewnątrz, i poczekać kilka
minut, aby klej wsiąkł. Rozłożyć górny koniec paska i zacząć wieszanie
od linii sufitu. Następnie rozłożyć dolną połowę. Ugniatać od środka
do krawędzi, aby usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza. Uważać, aby
nie poplamić powierzchni tapety klejem. Ewentualne plamy kleju
usuwać natychmiast, przykładając wilgotną ścierkę lub gąbkę. Zbyt
energiczne pocieranie może uszkodzić powierzchnię, kolor lub połysk
delikatnych tapet. Postępować przede wszystkim zgodnie z
instrukcjami producenta tapety.
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są
na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne
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dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik
końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy
wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania
jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów
oraz warunków, w jakich nasze produkty są stosowane, nie
odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego
użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią
instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały
dostarczone.
OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO
Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego
produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą
charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji
produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.
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