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WALLPAPER PASTE ALL PURPOSE 
ADEZIV PENTRU TAPET - UNIVERSAL

DESCRIEREA PRODUSULUI
Adeziv past\ pentru tapet pe baz\ de amidon.

DOMENIU DE UTILIZARE
Toate tipurile de tapet: normal, greu, special, pe 
toate tipurile de suprafe]e uzuale (tencuial\).

DATE TEHNICE
Material de baz\: amidon modificat.
Culoare: past\ opac\, incolor\.

pudr\: alb\.
Consisten]\: 100%.
Greutate specific\: -
Vâscozitate: aprox. 30 Pa.s (1:20) la 20° C.
PH: aprox. 10,5.
Calitate: pulbere.

UTILIZARE
Preg\tirea suprafe]elor:  Substratul trebuie s\ 
fie  fix,  curat,  neted,  uscat  [i  absorbant. 
~ndep\rta]i  tapetul  vechi  cu  Bison  Wallpaper 
Stripper  sau  cu  aburi.  Unge]i  ^n  prealabil 
suprafe]ele  proasp\t  tencuite  sau  foarte 
absorbante. Pentru a preveni ^ng\lbenirea, este 
recomandat\ ungerea pere]ilor cu past\ diluat\ 
(vezi propor]ia de preparare ^n tabel). 
Scule: Pensul\,  agitator,  lopat\  (m\sur\). 
Cur\]a]i sculele cu ap\ dup\ folosire. Se poate 
folosi  o  ma[in\  de  tapetat  pentru  prepararea 
pastei.
Consum specific: 

ap\
 rece

propor]ie
de amestec

role mp

pre-ungere 6 litri - - 40
tapet u[or 4,5 litri 1:30 5-7 25-35

tapet 
normal

3,5 litri 1:25 4-5 20-25

tapet greu 
(vinil, 

lavabil)

3 litri 1:20 3-4 15

Instruc]iuni  de  utilizare: V\rsa]i  con]inutul 
unui pachet ^n ap\ conform tabelului [i agita]i 
pân\ la ob]inerea unei paste omogene. Dup\ 
10 minute agita]i din nou energic. Acum pasta 
este gata de utilizare. Unge]i tapetul pe lungime 
cu o pensul\,  ^n func]ie de absorb]ie,  bine [i 
uniform. Nu uita]i  ^mbin\rile (marginile).  L\sa]i 
pasta s\ fie absorbit\ ^n hârtie ^nainte de a o 
aplica.  Pentru tapetul  de vinil:  dup\ aplicarea 
pastei,  rula]i  tapetul  ^ncepând  de  la  mijloc 
pentru  a  evita  uscarea  col]urilor.  ~ndep\rta]i 
imediat  pasta ^n exces prin  tamponare cu un 
burete  umed.  Pasta  preparat\  este  utilizabil\ 
câteva zile. ~ndep\rta]i tapetul vechi ^n vederea 
ob]inerii unor rezultate cât mai bune. ~nainte de 

a  ^ncepe  verifica]i  [i  repara]i  eventualele 
defecte ale peretelui. 

PETE:  ~ndep\rta]I  petele  umede,  uscate  ([i 
pasta ^n exces)  imediat cu un burete umed.

DEPOZITARE: Termenul de depozitare este de 
aproximativ 1 an daca pulberea este p\strat\ 
^ntr-un loc  r\coros  [i  uscat,  ^n  ambalaje  bine 
^nchise.

ATEN}IE! Urma]i  ^ntotdeauna  instruc]iunile 
produc\torului  de  tapet.  ~n  cazul  aplic\rii  pe 
pere]i  cu  o  alcalinitate  crescut\,  culoarea 
tapetului se poate estompa.

Instruc]iunile noastre se bazeaz\ pe investiga]ii am\nun]ite [I pe exerien]a practic\. Având in vedere diversitatea larg\ 
a  materialelor [I a condi]iilor ^n care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor ob]inute [i/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor .  Totu[I,  Departamentul Service v\ st\ la 
dispozi]ie pentru informa]ii suplimentare legate de folosirea produselor.
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