METYLAN
Скловолокно Преміум
Клей для всіх видів склошпалер

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для наклеювання склошпалер, кашированих склошпалер
(на паперовій основі), флізелінових склошпалер,
структурних шпалер під фарбування на флізеліновій основі.
ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ
• Підвищена міцність приклеювання
• Легко наноситься, не розбризкується
• Можливість корегування шпалерного полотна
• Витримує багаторазове фарбування
• Висока стійкість до вологості
• Підходить для вапняних та цементно-піщаних основ
• Підходить для поверхонь із великою водопоглинальною
здатністю (регулює водопоглинання при ґрунтуванні)
УВАГА!
• Метод нанесення клею прямо на стіну підходить для
некашированих склошпалер. При наклеюванні склошпалер
на паперовій основі наносьте клей безпосередньо на шпалери
• Фарбувати шпалери рекомендується не раніше
ніж через 24 години після приклеювання
• Клей підходить для шпалероклеючих машин
ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006
СКЛАД
Метилцелюлоза, ПВА, підсилюючі добавки.
УПАКОВКА
Пачка 500 г (усередині – герметичний пакет).
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
• Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
• У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв).
За необхідності зверніться до лікаря.
• Тримайте подалі від дітей!
СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ
36 місяціввід дати виготовлення.
Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.
ВИРОБНИК СИРОВИНИ
Хенкель АГ & Ко. КГаА, Хенкельштрассе, 67, Д-40191, Дюссельдорф, Німеччина.
Упаковано для роздрібного продажута розповсюджується
ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ
Вміст пачки поступово
висипте в холодну воду,
інтенсивно перемішуючи
протягом 20–30 секунд.

Через 15 хвилин знову
перемішайте клей, після
чого він буде готовий до
застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 500 г.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Підготовка поверхні,
що обклеюється

Спосіб
нанесення клею

Площа поверхні,
щообклеюється, м2

Пропорції для
приготування

Кількість води
на пачку клею, л

Кількість
рулонів

Наноситься
на стіну

60

1:20

10

–

НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР
Склошпалери

Наноситься
на стіну

20–25

1:8

4,0

Близько 1

Кашировані склошпалери
(на паперовій основі)

Наноситься
на шпалери

25–30

1:10

5

1*

Флізелінові шпалери

Наноситься
на стіну

25–30

1:10

5,0

1**

Структурні шпалери
під фарбування
на флізеліновій основі/
rauhfaser

Наноситься
на стіну

30–35

1:11

5,0

1,5**

*Стандартний рулон склошпалер 25,0 м х 1,0 м.
**Шпалери на флізеліновій основі 25,0 м х 1,06 м.
Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Зніміть старі шпалери,
ретельно очистьте стіни,
зашпаклюйте тріщини та
діри.

Стіни попередньо
рекомендується обробити
клеєм для шпалер
(див. таблицю).

Рівномірно нанесіть на стіну
клей, приготовлений згідно
з пропорціями, вказаними
в таблиці.

Наклейте шпалери,
дотримуючись вказівок
їхнього виробника.

