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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 
 
PRODUKT:  KLEJ  DO  TAPET  NA WŁÓKNINIE  

VLIZO 
 
Klej do tapet z wysokowartościowej  modyfikowanej skrobi  
kukurydzianej 
W 
STOSOWANIE 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:  
 Postać: proszek 

 Kolor: żółtawy 

 Zapach: neutralny 

 Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny w zimnej i ciepłej wody (żel) 

 Wartość pH: 10 -11 (20 ° C)  

 Lepkość:  od 30 000 mPas  

 bardzo dobra przyczepność początkowa 

 łatwy w użyciu 

 łatwość korygowania (pasowania wzoru) 

 możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim 

 gotowy do użycia po 5 - 10 minut 

 Wygląd roztworu: gęsty,  przeźroczysty 
 

ZASTOSOWANIE : 
Klej przeznaczony do klejenia wszelakiego rodzaju tapet  na podłożu flizelinowym. 

Tapety na podłożu flizelinowym nie ulegają  odkształceniu - nie kurczą i nie rozciągają się podczas 

przyklejania. Umożliwiają szybkie i łatwe tapetowanie, bez uprzedniego zmiękczania tapety. 

Formuła kleju ułatwiająca nanoszenie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę bez rozpryskiwania. 
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VLIZO 
 
 
 
SPOSÓB UŻYCIA:  
 

 
RODZAJ TAPETY 

 
ILOŚĆ WODY  

[litry] 
 

 
WYDAJNOŚĆ 

rolki 

 
WYDAJNOŚĆ 

m2 

 
TAPETY NA WŁÓKNINIE 

 
5,5 

 
5 - 7 

 
25 - 35 

 
GRUNTOWANIE 

 
12,0 

 
------ 

 
85 - 110 

 
 
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 

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, bądź klejem VLIZO rozpuszczonym w wodzie wg zaleceń producenta kleju.  

 
PRZYGOTOWANIE KLEJU:  
 
Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody energicznie  mieszając przez około 30 sekund  

(proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą.  

Następnie pozostawić  na  5 -10 minut. Ponownie wymieszać. Po wymieszaniu klej jest gotowy  

do użycia. 

 

OPAKOWANIE:   
 

 250g 

 folia / opakowanie tekturowe 

 
PRZECHOWYWANIE:   
 

 w suchym miejscu, otwarte opakowania chronić przed wilgocią. 
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VLIZO 
 
 
 
 
TAPETOWANIE: 
 
Wymieszany klej VLIZO nanieść równomiernie bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka bądź 

pędzla. Zaczynając od strony otworów okiennych  tapetę przykleić bezpośrednio z rolki do 

posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie 

wzoru ( pasowanie wzoru). Następnie tapetę rozwinąć do dołu w kierunku podłogi, przyciąć i 

docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące 

się na przedniej powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną gąbką i czystą 

wodą . Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczy pociągnąć za górny brzeg tapety i oderwać ją na 

sucho.  Klej VLIZO można także nanieść tradycyjnie na spodnią stronę tapety i od razu przykleić ją 

do ściany. 
 

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 
Do 5lat od daty produkcji przy składowaniu w suchych 
warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. 
 

 
 
 
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. 
 


