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WALLPAPER PASTE 
Adeziv pentru lipirea țesăturilor compatibile sau necompatibile cu tapetul și bordurile din 
vinil 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pentru lipirea țesăturilor compatibile sau necompatibile cu 
tapetul și bordurile din vinil. 
 
UTILIZĂRI 
Wallpaper Paste este potrivit pentru lipirea următoarelor 
materiale pe suprafețe poroase: țesături, hârtie, produse din vinil 
și pentru toate materialele de finisare interioară care sunt 
compatibile cu hârtia. Ideal pentru lipirea directă pe T.N.T. - din 
ţesătură nețesută Nu conține solvenți. 
 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE 
Compoziție: pe bază de dispersie P.V.A.  
Forma de furnizare: pastă  
Greutate specifică: aproximativ 1,03 g / cm3  
pH: 8-9  
Aspectul soluției: alb-opac  
Timp de lucru: aproximativ 45 min. la 20 ° C în funcție de 
materialele utilizate și de condițiile de utilizare. 
Clasificarea Indoor Air Quality: A+ 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI ȘI APLICAREA 
(Referit la condițiile de mediu T = 25° C, UR = 60%) 
Suprafața trebuie să fie uscată, stabilă și fără agenți de degajare 
(praf, grăsime etc.). Este necesar să îndepărtați mai întâi tapetul 
vechi, vopseaua și tencuiala deteriorată.  
Suprafețele nisipoase, prăfuite și foarte absorbante trebuie 
tratate anterior cu Decofix, un fixativ de consolidare pe bază de 
apă. 
- Cu tapet neted compatibil cu hârtia și tapet de vinil compatibil 
cu hârtia T.N.T., adezivul poate fi aplicat pe spatele tapetului, 
direct cu o pensulă sau cu o rolă. După un timp scurt de 
umectare a hârtiei se aplică pe perete, poziționând marginea 
lângă margine sau prin  suprapune și este rulat cu o rolă de 
cauciuc făcând ca aerul să iasă complet.  
- Pentru tapetele de vinil grele sau necompatibile cu hârtia, ci cu 
vinilul, se efectuează procedura descrisă mai sus, având grijă să 
nu lăsați adezivul să acționeze mai mult de 5 minute și, dacă este 
necesar, să întindeți o mică parte pe marginea interioară ( în 
cazul aplicării margine peste margine).  
- Pentru lipirea țesăturilor compatibile, PVC compatibil cu 
țesăturile, țesături din sticlă, Wallpaper Paste se aplică direct pe 
perete cu o rolă cu păr și apoi se aplică materialul apăsând din 
centru spre colțuri.  
În toate cazurile, excesul de adeziv trebuie îndepărtat cât mai 
repede posibil cu un burete curat înmuiat în apă, de preferință 
caldă. 
 
RECOMANDĂRI 
Produsul nu poate fi aplicat la temperaturi sub 5° C. 
 
CURĂȚAREA UNELTELOR 
Cu apă, imediat după utilizare. 
  
ACOPERIRE: 
WALLPAPER PASTE: 250 g/mq. 
 
CULORI 

Nu poate fi colorat. 
 
 
 
 
AMBALARE 
Pachete de 5 kg 
 
CONDIȚII REFERITOARE LA DURATA DE PĂSTRARE 
A se păstra într-un loc răcoros și uscat pentru nu mai mult de 48 
de luni. A se feri de umiditate. 
 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ 
Utilizați produsul în conformitate cu reglementările de igienă și 
securitate aplicabile; după utilizare, nu dispersați recipientele în 
mediu, lăsați reziduurile să usuce bine și tratați-le ca deșeuri 
speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în spații bine 
ventilate. Dacă are loc expunerea accidentală a ochilor, se vor 
spăla imediat cu apă în abundență. În caz de ingestie, consultați 
imediat medicul şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau 
eticheta. Nu aruncați deșeurile în canalizare, în cursurile de apă 
și pe sol. Consultați fișa cu date de siguranță pentru mai multe 
informații. 
 
 
 
 
GRUPUL SAN MARCO garantează că informațiile conținute în această 
fișă de date sunt furnizate folosindu-se experiența, cunoștințele sale 
tehnice și de ordin științific în cele mai mici detalii; cu toate acestea, nu își 
poate asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute prin 
utilizarea lor, deoarece nu poate controla condițiile de aplicare. Se 
recomandă să se verifice întotdeauna ca produsul să fie întotdeauna 
adecvat pentru aplicare în cazul respectiv. Aceasta anulează și 
înlocuiește fișele anterioare.  

 


