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Karta techniczna
ROYAL SPECJAL – profesjonalny
klej do wszystkich rodzajów
tapet.
1 Opis produktu:
Klej Specjal jest wydajnym klejem do przyklejania wszystkich rodzajów tapet. Jego receptura pozwala
w łatwy sposób przykleić tapety papierowe, winylowe, ciężkie tapety strukturalne oraz tapety z
włókna szklanego.

2 Właściwości fizykochemiczne:
Ciężar nasypowy
Konsystencja
Skład
REACh
pH
3 Dane techniczne
Temperatura stosowania
Wydajność
200 g
500 g
Temperatura przechowywania
Kolor roztworu

500 - 600 g/l
Gęsty roztwór
Skrobia, Metyloceluloza, sztuczna żywica
Brak organicznych substancji lotnych
Zasadowe

powyżej 15C
Około 25 m2 w zależności od rodzaju tapety
Około 60 m2 w zależności od rodzaju podłoża
5C - 30C
Biały

4 Przygotowanie podłoża:
Podłoże staranie wyczyścić . Usunąć pozostałości starych tapet. Pęknięcia i dziury zaszpachlować.
Chłonne podłoża należy zagruntować klejem (zgodnie z tabelą rozpuszczalności).

5 Przygotowanie roztworu:
Zawartość opakowania powoli wsypywać z jednoczesnym mieszaniem do odpowiedniej ilości wody
(tabela rozpuszczalności). Roztwór kleju pozostawić na 3 min, po upływie tego czasu ponownie
energicznie wymieszać. Klej jest gotowy do użycia.

6 Klejenie:
Klej staranie nakładamy na tapetę za pomocą szerokiego pędzla. Tapetę papierową z naniesionym
klejem składamy na pół, klejem do środka. Następnie czekamy kilka minut do jednolitego
nasiąknięcia tapety. Czas nasiąknięcia uzależniony jest od rodzaju oraz grubości tapety. Następnie
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tapetę przyklejamy do ściany zwracając uwagę na fakturę i wzór. W przypadku tapet o podłożu
flizelinowym, klej nakładamy na ścianę i przyklejamy suchy bryt. Tapetę dociskamy gumowym
wałkiem. Nadmiar kleju oraz zabrudzenia wierzchniej warstwy tapety usuwamy za pomocą wilgotnej
gąbki.

7 Opakowania:
Spezial Kleistert konfekcjonowany jest w opakowaniach 200 g.

8 Tabela rozpuszczalności:
200 g
Zastosowanie
Gruntowanie
Włókno szklane
Klejenie tapety
papierowe, akrylowe i
tapety raufaser
Tapety winylowe na
podłożu papierowym i
flizelinowym

Proporcje
1:40
1:20
1:25

Ilość wody
8 litrów
4 litry
5 litry

Wydajność
Około 70 m2
25 m2
25 m2

1:20

4 litry

25 m2

9 Pozostałe informacje
Podczas wykonywania prac należy stosować się do przepisów BHP oraz zasad sztuki budowlanej.
Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu sposób i warunki wykorzystania
kleju.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Royal Group Sp. z o. o.
Ul. Fabryczna 5,
26-130 Suchedniów `
NIP 6631869012
www.royalgroup.com.pl

Biuro handlowe:
Ul. Ratuszowa 11 lok.642
03-450 Warszawa
Tel.:531 333 666
e-mail: biuro@royalgroup.com.pl

