
ADEZIV PENTRU TAPET KERAMA MARAZZI 

 

 

 

 

Descriere  

Adezivul este potrivit pentru toate tipurile de tapet nețesut. 

Aderența este posibilă pe orice substrat mineral, cum ar fi tencuiala de var/ciment, plăcile de 

gips-carton, betonul. 

Adezivul este produs cu ajutorul tehnologiilor europene moderne. Este un material ecologic și 

conține numai ingrediente naturale: amidon și aditivi antiseptici. 

 

Avantaje 

- Se dizolvă în 5 minute, fără bulgări; 

- Aplicare ușoară, corectare simplă; 

- Consum economic: suficient pentru 40 m2 / cutie 250 grame; 

- Nu lasă pete după uscare; 

- Sigur pentru sănătate și mediu. 

 

Recomandări de utilizare 

Înainte de a folosi adezivul, asigurați-vă că suprafețele de lipit sunt complet pregătite. Pereții 

trebuie să fie finisati, curați și uscați. Este necesar sa îndepărtați complet tapetul vechi, sa 

curățați suprafața de praful de construcție și zugrăveala decojită. Corectati neregulile prin 

îndreptare și umpleți fisurile din suprafața suport. 

 

 



Mod de preparare 

1. Se toarnă 7 litri de apă curată la temperatura camerei într-un recipient mare.  

2. Se amestecă viguros apa cu ajutorul unei bormasini prevazute cu o paleta de amestc 

vopsea și se adaugă încet conținutul pungii de adeziv. După 4-5 minute se amestecă 

din nou energic până se omogenizează. 

3. Folosind o rolă de vopsea (trafalete) sau o pensulă, aplicați adezivul în mod uniform pe 

perete. Utilizând fir cu plumb pentru ghidaj, se aplică tapetul începând de sus în jos. 

Neteziți materialul lipit cu o mistrie pentru tapet sau uscați cu o cârpă curată din centru 

spre margini. Îndepărtați orice exces de adeziv cu un burete umed. Utilizați un cuțit sau 

cutter pentru a tăia tapetul în dreptul plintei.  

 

Specificații 

- Compoziție - amidon modificat, aditivi antiseptici; 

- Timp de preparare a soluției: 5 minute; 

- Uscare finală de la 24 la 48 de ore; 

- Temperatura de utilizare de la +5 °C la +25 °C; 

- Condiții de depozitare în ambalaj original nedeschis: într-un loc uscat la temperaturi de la   

+5 °С la +20 °С; 

- Ambalare: cutie 250 grame; 

- Perioada de valabilitate 5 ani de la data fabricației inscrisa pe ambalaj. 


