
Технічна інструкція 

КЛЕЙ ЕКСПРЕС  
 
I. Продукт 

 

Основні переваги: 

• Час приготування - 3 хвилини 

• Пастоподібний: легко і рівно наноситься 

• Висока первинна адгезія 

• Дуже низька гігроскопічність 

• Тривалий час зберігання у відкритому вигляді 

 

Упаковка: 

Пачка 250 г., 1 ящик = 30 пачок 250 г. 

 

Срок годности:  

Необмежений. 

 

Виробник:  

ТОВ «Вiкторiя i К»  

вул. Дорожна 64/20, м. Дніпродзержинськ, Україна, 
51900  
 

II. Область використання 
 
Використовується для всіх видів шпалер: 
– паперових 
– вологостійких 
– вінілових 
– шпалер з спіненого вінілу 
– приклеювання полістирольної плитки 
 
III. Технічні характеристики 

 

Склад: Крохмаль модифікований технічний «SOLVITOSE», протигрибкові добавки.  

Зовнішній вигляд: порошок молочно-білого кольору. 

Об’ємна густина: 300-400 Кг/м3. 

Показник рН: 11,0 (нейтральный). 

В'язкість динамічна (при +20 С): 6960 мПа*с. 

Розчинність: клей готовий до нанесення через 15 хвилин після перемішування з холодною водою. 

Зовнішній вигляд розчину: в'язка однорідна паста з гладкою поверхнею. 

Температура застосування: від +15 ° С до +25 ° С 

 

IV. Вказівки щодо застосування 

 

Пiдготовка поверхнi i приготування клею 

1. Спочатку перевірте поверхність стін на сухість, обсипання і здатність до вбирання вологи. 

 2. Видаліть старі шпалери зі стін, ретельно очистіть їх, всі тріщини зашпаклюйте. При необхідності, 
виконайте грунтовку з допомогою клею «GARANT»: намажте стіни клеєм, дотримуючись пропорції, яка 
вказана в таблиці витратних характеристик на упаковці.  

3. Швидко помішуйте воду і створюючи в ній кругообіг, повільно всипте вміст пакета по краю відра. Через 
зазначену на упаковці час, отриману суміш енергійно розмішайте: клей готовий 

 

Нанесення клею на шпалери 



1. Відріжте полотно шпалер рівно по висоті стіни, додаючи 5 см знизу і зверху.  

2. Нанесіть клей за допомогою щітки на зворотню сторону полотна шпалер рівномірним шаром від 
центру до краю. Не допускайте попадання клею на верхню поверхню шпалер, при випадковому 
попаданні протріть чистою вологою тканиною  

3. Загніть 2 краю полотна до середини, проклеєної стороною встик  

4. Дайте клею вбратися від 5 до 19 хвилин  

 

Приклеювання шпалер 

   1. За допомогою рівня відміряйте на стіні вертикальну лінію приблизно 45 см від кута або вікна.  

   2. Наклейте перше полотно шпалер з верху стіни уздовж вертикальної лінії.  

3. Розгладьте щіткою зверху вниз і від центру до краю, видаляючи бульбашки повітря  

4. Відріжте зайве шпалерним ножем. 

5. Приклейте наступне полотно шпалер впритул із попереднім.  

6. По закінченню робіт, інструменти потрібно очистити теплою водою. 

 

 

Пропорции приготовления клея на пачку 250 г 

 

Призначення 
Площа оклеиваемой 

поверхні, м2 

Кількість води на 

пачку клею, л 

Кількість рулонів 

0,53*10 м, шт. 

Кількість рулонів  

1,06*25 м, шт. 

Ґрунтовка 80-100 11   

Легкі шпалери 42-48 8-8,5 8-9 1-2 

Вінілові шпалери     

Спінені шпалери 37-42 7 7-8 1-2 

Вологостійкі шпалери 32-37 6 6-7 1 

Структурні шпалери 21-27 4-5 4-5 1 

Текстильні шпалери 16-26 3-4 3-5 1 

  

 

 


