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tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42 
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 
 
PRODUKT: KLEJ  DO  TAPET WALLFIX CONTRACT  

 MEDIUM   
 
 
Klej do tapet  na bazie   modyfikowanej skrobi  kukurydzianej  
i dyspersji PVA 
W 
ZASTOSOWANIE :   
Do klejenia tapet kontraktowych z włókna szklanego oraz tapet  o gramaturze ok. 280-450 g/m2  

tekstylnych   oraz winylowych  na podkładzie flizelinowym 

WALLFIX CONTRACT  MEDIUM  zapewnia  profesjonalne przyklejanie tapet, którego nie są w 

stanie zagwarantować kleje proszkowe. 

Charakteryzuje się dużą siłą przyczepności, wysoką wydajnością oraz odpornością na działanie 

wilgoci. 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:  

 Postać: pasta   

 Kolor: mleczno - biała 

 Zapach: charakterystyczny dla PVA 

 Rozpuszczalność w wodzie: nieokreślona  

 Wartość pH: 6,5 +/- 0,5 w temp.  (20 ° C)  

 Lepkość:  40 000 +/- 5000 mPas  

 bardzo dobra przyczepność początkowa (duża siła adhezji) 

 łatwy w użyciu 

 łatwość korygowania (pasowania wzoru) 

 możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim 

 Gęstość:  1,08 +/- 0,05 

 Zawartość LZO:  6,4 g/l 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  
 
Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, wolne zanieczyszczeń i kurzu, a także chłonne i 

wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Do mycia i odtłuszczania powierzchni ścian zaleca 
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się stosowanie Mydła Cukrowego Masterline Profeessional. Stare tapety usunąć używając  Płynu 

do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować Masa Szpachlową Masterline 

Profeessional . Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zalecamy zagruntować preparatem 

MULTI GRUNT, do powierzchni nie chłonnych zalecamy zastosowanie gruntu Primer Sealer 

Concetrate. 

 
PRZYGOTOWANIE  I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU  
 

Po otworzeniu pojemnika zawartość kleju należy wymieszać w celu wyrównania konsystencji; do 

tapet ciężkich kleju nie rozcieńczać; nanosić klej bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka lub 

pędzla malarskiego; nadmiar kleju usuwać wilgotną szmatką lub gąbką 

 
OPAKOWANIE:   
 

 2 kg; 5 kg; 10 kg – szczelnie zamknięte wiaderka  

 
WYDAJNOŚĆ: 

 1 kg kleju  na 5 - 6 m2 powierzchni  
 

PRZECHOWYWANIE:   
 
w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5 do +35 o C, nie dopuścić do przemarzania. 
 
TERMIN PRZYDATNOŚCI:  
 
rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym. 
 
ZALECENIA: 
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie 

może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji 

prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. 

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. 

SKŁADOWANIE 
Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.  
Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy. 
Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. 
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków 
bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika. 
 


