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Гласгевебеклебер Д625 

Клей для склошпалер 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Для приклеювання склошпалер, фотошпалер, вінілових та текстильних 

шпалер всередині приміщень. Зручний в роботі; довгий час піддається 

коригуванню. Після висихання має молочний колір. 

Властивості  готовий до застосування 

 підходить для всіх типів шпалер 

 висока адгезія 

 піддається коригуванню 

Колір Білий 

Зв’язуюча речовина Сополімер вінілацетату 

Склад Наповнювачі, функціональні домішки, крохмаль, вода. 

Розчинник Вода 

Нанесення  

Основа Повинна бути міцною, рівною, сухою та чистою. Старі шпалери повністю 

видалити разом із залишками клею. Поверхні, які піддаються впливу 

вологи, і сильно вбираючі основи попередньо обробити ґрунтовкою 

торговельної марки düfa. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-

Spachtel та зашкурити. Поверхні, схильні до вражень грибком, очистити  

засобом düfa Schimmelеntferner і обробити засобом düfa Grund Antiseptik 

D613 згідно інструкції. 

Нанесення Перед використанням ретельно перемішати, якщо перемішування 

здійснюється міксером – використовувати на низьких обертах. Наносити 

щіткою або валиком на основу на ширину 2-3 полотен. Попередньо 

нарізані шпалери накласти на основу стик у стик, розрівняти спеціальним 

шпателем для шпалер. Слідкувати, щоб не утворювались пустоти. На 

поверхню свіжонаклеєних склошпалер нанести клей, розведений 20% води. 

Витрата Витрата становить 300-500 г/м2 і залежить від типу шпалер і основи. 

Особливості Поверхню склошпалер рекомендується фарбувати фарбами, що 

витримують вологе прибирання. 

Чистка інструментів Інструменти промити водою безпосередньо після закінчення робіт. 

Час висихання 12 годин при температурі +20°С та вологості повітря 60%, при інших 
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параметрах час може змінитись. 

Температура нанесення Роботи виконувати при температурі від +5°С до +30°С. 

Доповнення 

Фасовка 5 кг; 10 кг 

Зберігання 

 

У щільно закритій тарі в складських приміщеннях при температурі від 

+5°С до +30°С. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій 

заводській тарі 12 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння клею 

в очі чи на шкіру. При роботі використовувати рукавички та окуляри. 

Утилізація Залишки висохлого клею утилізуються як звичайне будівельне сміття. 
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СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”   

Україна, м. Дніпро  

вул. Курсантська, 7Б  

тел. (056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056)377-95-05. 
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