
NORMAL

Z czystej metylocelulozy, odporny na działania wapna
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WŁAŚCIWOŚCI
 z czystej metylocelulozy
 łatwy w stosowaniu
 duża przyczepność
 nadaje się do gruntowania 

 powierzchni przed tapetowaniem
 wydajny

ZASTOSOWANIE
Do klejenia cienkich i grubych tapet papierowych oraz do 
gruntowania powierzchni przed tapetowaniem.

PRZYGOTOWANIE KLEJU
Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie miesza-
jąc przez około 1 minutę (proporcja według tabeli). Podczas 
wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą, aby zmini-
malizować tworzenie się pyłu. Po upływie 2-3 minut ponownie 
zamieszać. Odczekać 15 minut i jeszcze raz energicznie za-
mieszać. Klej jest gotowy do użycia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, 
a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufi -
ty. Stare tapety usunąć używając Metylan – Płynu do usuwania 
tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szcze-
gólnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan normal, 
rozpuszczonym w wodzie w proporcji 1:80.

TAPETOWANIE
Klej rozprowadzić równomiernie szerokim pędzlem po 
spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a po-
tem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasowujemy  do 
możliwości chłonnych tapety (lekkie tapety – lżej, ciężkie tapety 
– bardziej obfi cie).
Pokryte klejem bryty składamy w połowie, klejem do środ-
ka i zwijamy. Po wykonaniu tej czynności odkładamy bryt na 
około 10 minut (w zależności od rodzaju materiału), aby jego 
warstwa uległa równomiernemu nasiąknięciu. Tapety ciężkie 

dwukrotnie pokryć klejem i pozostawić na dłuższy czas do na-
mięknięcia.
Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. Chwytając za 
górne naroża brytu pozwalamy, aby swobodnie rozwinął się 
pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem 
z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. W przy-
padku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie 
wzoru.
Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć gąbką i czystą wodą.
Narzędzia myć zimną lub ciepłą wodą
Należy stosować zalecenia producenta tapet.

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materia-
łu i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawo-
dowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych infor-
macji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 
i zasadami BHP.
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Klej do tapet



Kleje do tapet.

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48 41) 371-01-00 • Fax (+48 41) 374-22-22
www.ceresit.pl • infolinia 0-800-120-241

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-
wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 
należy wykonać własne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty 
wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w su-
chych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opa-
kowaniach.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
Opakowanie: 125 g.

DANE TECHNICZNE
Baza: wysokowartościowa 
 metyloceluloza

Wygląd: gęsty, przezroczysty, kleisty roztwór                                    

Ciężar nasypowy: 240-300 g/litr

Czas rozpuszczania: około 20 minut w zimnej wodzie

pH roztworu: pH 7 – roztwór chemicznie obojętny

Zużycie: 30-50 m²

Orientacyjne zużycie:

Zastosowanie Proporcje
Zawartość opakowania

na l wody na m² na ilość 
rolek

Gruntowanie 1:80 10 100 -

Tapety cienkie 1:70 8,75 50 10

Tapety zwykła 1:60 7,5 40 8
Tapety 

„raufaza” 1:50 6,25 30 6
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