
 

 

Stosowany jest do klejenia wszystkich rodzajów tapet                       

z włókna szklanego. Do okładzin ściennych i sufitowych, tapet 

tekstylnych, tapet z podkładem papierowym, okładzin 

korkowych i tapet winylowych. 

➢ neutralny zapach 
➢ łatwy w użyciu 
➢ krótki czas schnięcia 
➢ nie zawiera rozpuszczalników 

Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu        

w temperaturze od +5°C do +30°C. W pomieszczeniach 

krytych, z dala od źródeł ognia. Nie dopuszczać do 

przemarzania produktu. Okres ważności: 24 miesiące                      

w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, 6 miesięcy po 

otwarciu. 

Specjalistyczny wodorozcieńczalny, dyspersyjny klej na bazie 

wody, polecany do klejenia włókniny szklanej Rednet Vlies jak 

również tapet z włókna szklanego Rednet. Bezwonny i gotowy 

do bezpośredniego użycia klej, który posiada dodatki 

uszlachetniającej i grzybobójcze. Do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń. Posiada niezwykle wysoką siłę wiązania, dzięki 

zastosowaniu dyspersji wodnej żywicy winylowej w postaci 

gęstej cieczy w kolorze mleczno – białym, a po wyschnięciu 

bezbarwnym. 

Materiał 
kopolimerowa dyspersja octanu winylu, węglan wapnia, 
woda, środki pomocnicze i konserwujące 

Barwa mleczno-biała, po wyschnięciu bezbarwna 

Gęstość, (g/ml) ok. 1,07  

Wartość pH 8,0 

Lepkość, (cP) 750 

Temperatura aplikacji, (°C) +5 / +30  

Czas schnięcia, (h) ok. 24 

Zużycie, (g/m2) ok. 200-350  

Pojemność 
opakowania 

(kg) 

Typ 
pakowania 

Ilość na 
palecie (szt.) 

Ilość na 
palecie (kg) 

5,5 wiadro 60 330 

12 wiadro 44 528 

Klej do tapet z włókna szklanego 

ZASTOSOWANIE 

WŁAŚCIWOŚCI 

PARAMETRY PRODUKTU 

PAKOWANIE 

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU 

Podłoże musi być czyste, suche, trwałe, nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych. Produkt dokładnie wymieszać                                                       

i nierozcieńczony obficie i równomiernie nakładać na podłoże wałkiem/pędzlem. Na wilgotną warstwę kleju położyć tapetę dociskając 

ją wałkiem tapicerskim tak, by usunąć pęcherze powietrza. Nie stosować na tynkach grupy I. Tynki grupy IV: usunąć mechanicznie 

spieki i okurzyć, zagruntować środkiem głęboko gruntującym. Płyty gipsowo-kartonowe: miejsca szpachlowane przeszlifować. Płyty 

chłonne zagruntować środkiem głęboko gruntującym. Płyty mocno sprasowane, gładkie zagruntować klejem do tapet rozcieńczonym 

wodą w ilości 10%. Stare nośne powłoki: na matowe, słabo chłonne powłoki można bezpośrednio nakładać klej. Powierzchnie                          

z połyskiem, warstwy lakierów należy zmatowić i zagruntować klejem do tapet rozcieńczonym wodą w ilości 10%.  

SKŁADOWANIE 

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić 

zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych  norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie 

poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 

OPIS PRODUKTU 

KLEJ DO TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

Rednet FIX 

Producent: CB S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice; www.cb.com.pl; www.red.net.pl  


