
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.
Клей для будь-яких типів склошпалер для фарбуван-
ня.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.
Клей на основі крохмалю, синтетичної смоли.
Клей має білий колір і стає прозорим після висихання.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ  
ПРОДУКТ.
Внутрішні стіни. приклеювання склошпалер.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ.
DTU 59.4: нанесення шпалер і настінних покриттів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Час висихання: 24–48 год.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.
Температура під час нанесення та сушіння має бути в 
діапазоні від +10 до +30 °C.
Не застосовувати за відносної вологості > 65 %.
Уважно прочитайте інструкції виробника склошпа-
лер.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ.
паспорт безпеки надається на вебсайті www.quickfds.
com. Ознайомтеся з ним перед використанням.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
У разі проковтування слід негайно звернутися до ліка-
ря та показати йому упаковку чи етикетку.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНь.
поверхні мають відповідати вимогам DTU, тобто бути 
чистими, сухими, твердими, міцними, без дефектів, 
без пилу й без будь-яких залишків оливи для розпа-
лубки. 
Видаліть попередні покриття за допомогою спеціаль-
ного інструмента.
Відшліфуйте та відмийте стару фарбу.
Обробіть основи з поглинальною здатністю за допо-
могою розчину для попереднього нанесення клею, 
розвівши 1 кг порошку в 16–18 літрах води.

ПІДГОТОВКА КЛЕЮ.
Налийте приблизно 10 літрів холодної води (на 1 кг 
порошку) у чисту ємність. 
Створіть вихор і висипте в нього вміст коробки, добре 
розмішуючи.
Залишіть на 5 хвилин, енергійно перемішайте. Клей 
готовий.
Для щільних склошпалер (> 120 г/м²) вміст коробки 
необхідно розвести у 8 літрах води.

ВИТРАТА ПРОДУКТУ.
1 кг на 55 м².

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ.
Нанесіть клей на ділянку стіни площею приблизно 
10 м² щонайбільше. 
Для цього можна використовувати валик або рифле-
ний шпатель.
Накладіть лист склошпалер і розгладьте від центру 
до країв.
після висихання (приблизно через 24 години) можна 
наносити перший шар фарби на водній основі (акри-
лової), а після цього можна використовувати акрилові 
або гліцерофталеві фарби.
Наносити покриття необхідно відповідно до вимог 
DTU 59-4.
Крім цього, можна приклеювати склополотно, вінілові 
й флізелінові шпалери для фарбування.

ЧАС ВИСИХАННЯ.
Залежить від типу поверхні й умов навколишнього 
середовища.
У більшості випадків клей висихає за 24–48 годин.

ЗБЕРІГАННЯ.
24 місяці в оригінальній непошкодженій упаковці.
Зберігати в сухому місці.

COLLE TOILES DE VERRE
КЛЕЙ ДЛЯ СКЛОШПАЛЕР 

СухиЙ

Уміст ЛОР < 1 г/л

ПЕРЕВАГИ

•  Швидке 
приготування.

•  Без грудочок.

•  Підвищена 
адгезія.


