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VINILINĖS   SIENŲ   DANGOS 
KLIJAVIMO   INSTRUKCIJA 

 
Patikrinimas: 
Patikrinkite sienų dangos raštą, spalvą ir kokybę. Jei yra daugiau to pačio atspalvio rulonų, patikrinkite, kad jiе atitiktų.  Nepaisant griežtos gamybos kontrolės yra 
rekomenduojama peržiūrėti sienų dangos spalvos nukrypimus ar rašto, faktūros trūkumus prieš gaminio naudojimą. Po gaminio supjovimo ir/ar panaudojimo, 
pretenzijos NEBEPRIIMAMOS. 
 
Sienų paruošimas : 
 

                           
 

• Siena turi būti  lygi, sausa, neapdulkėjusi ir vienspalvė, užtaisykite visus esamus nelygumus (pav 1). 
• Pašalinti seną sienų apdailą. 
• Sienos dažytos vandeniniais dažais turi būti nušveistos švitriniu popierium ir nuplautos. 
• Sienos dažytos aliejiniais dažais, valomos vandens ir amoniako tirpalu. 
• Gipso kartono, drožlių plokštės ar faneros sieną reikia nušveisti ar kitaip paruošti, priklausomai nuo jos esamo paviršiaus. 
• Varžtai ar vinys turėtų būti padengti dažais. 
• Šratinukų, tepalo ar spalvotų pieštukų žymes reikia pašalinti arba uždažyti. 
• Nuvalyta siena gruntuojama gruntu, gruntas parenkamas pagal sienų struktūrą. Sienos po gruntavimo turi būti „negeriančios“ (pav. 2). 

Rekomenduojamas VESCOM gruntas. 
• Lengvai įsigeriančius paviršius reikėtų impregnuoti kelis kartus, jei nenaudojate VESCOM grunto.  
• Po gruntavimo palikti džiūti ±5 valandas. 
• Ant sunkiai įsigeriančių paviršių pvz. metalas, sintetika ar dažai turi būti klijuojama VESCOM 3000 klijais. 
•  Klijuojamos sienos temperatūra turėtų būti ne žemesnė nei 10°C. 

Klijai : 
• Klijuoti tik VESCOM klijais. 
• VESCOM 1000 ir Vescom 2000 lengvai įsigeriantiems paviršiams. 
• VESCOM 3000 sunkiai įsigeriantiems paviršiams pvz. metalui, sintetikai, dažams. 

Klijų sąnaudos : 
• VESCOM 1000  4m²/kg (iki 460g/m² svorio vinilinės sienų dangos). 
• VESCOM 2000  4-5m²/kg (460 g/m² iki 800 g/m² svorio vinilinės ir visos tekstilinės sienų dangos). 
• VESCOM 3000  5m²/kg. 

VESCOM grunto sąnaudos: 7m²/kg (neskiestas) 10 m²/kg (skiestas) 1:3 santykiu. 
 
Dėmesio : 
 
VESCOM klijai ir VESCOM gruntas užšąla prie –10°C temperatūros. 
Priklausomai nuo sienų temperatūros, dangos rašto, VESCOM 1000 klijai gali būti skiedžiami vandeniu  iki 4%, VESCOM 2000 klijai gali būti skiedžiami su 
vandeniu iki 6%, po to klijus reikia gerai išmaišyti. Klijai VESCOM 3000 su vandeniu neskiedžiami. Po naudojimo klijus laikyti sandariai uždarytus. Klijus ant 
sienų dengti vilnoniu voleliu, o kampus, lubas ir kraštus tepti teptuku arba šepečiu. Jeigu naudojate guminį volelį įsitikinkite jog jis yra lygus. 
 
Klijavimas :                                                    

                                              
 
Klijuoti tiktai vienodo produkcijos numerio medžiagas. Svarbu žinoti, kad rulonai pradedami klijuoti nuo didžiausio eilės numerio.  
Perskaitykite instrukciją, kuri būna įdėta kiekvieno rulono pakuotėje, joje nurodoma ar danga apverčiama klijuojant ar ne, ar reikalingas dvigubas supjovimas ar 
tapetai klijuojami suglaudžiant kraštus. Svambalo pagalba pasižymėkite liniją nuo kur pradėsite klijuoti dangą (pav 3). Klijus ant sienos dengti vilnoniu voleliu. 
Klijų užtepti reikėtų 10 cm plačiau negu yra dangos plotis. Naują juostą pradėkite klijuoti nuo atsižymėtos linijos užleidžiant po 2 cm ant lubų, mentelės pagalba 
braukdami išilgai dangos klijuokite ją prie sienos, jeigu sienos nelygios patartina naudoti guminį volelį (pav. 4). Klijavimą reikia tęsti kol nelieka oro pūslių, o 
medžiaga gerai ir tolygiai prisiklijuoja prie sienos. Dvigubo supjovimo atvėju, naudojama liniuotė ir spec. pelis arba STANLY pelis (pav. 5). Klijų perteklių, kuris 
atsiranda ant dangos gerosios pusės prie sujungimų, rekia nuvalyti su drėgna švaria kempine. Dangos sujungimai neturi išsiryškinti (pav. 6). Po to kai 
užklijuojamos 3 juostos reikėtų nupjauti dangos perteklių prie lubų, naudojant mentelę ir STANLY peilį. Klijuojant vidinius kampus, danga kampuose 
prispaudžiama mentelės pagalba. Du išoriniai kampai negali būti klijuojami ištisu gabalu, turėtų būti daromas sujungimas.  
Vinilinė sienų danga nejungiama, nesupjaunama ties išorinių sienos kampu. Visi jungimai turi būti atlikti arba iki išorinio kampo, arba jau už jo. 
Dangos kolekcija:  Balaton yra jungiama derinant raštą. 
Vinilinės dangos, kurių svoris daugiau nei 800g/m² klijuojamos pagal bendras rekomendacijas ir klijus tepant tik ant sienos. Klijuojant Tonga kolekcijos dangą, 
klijai tepami ant sienos ir ant vidinės dangos  pusė 20 cm nuo viršaus. Klijuojant sunkias dangas (800+ g/ m²) klijai neskiedžiami. Pagal palimybę maišomi 
Vescom 2000 ir Vescom 3000 klijai. 
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VIENĄ IŠ GALIMŲ INFORMACINIŲ LAPELIŲ RASITE 
KIEKVIENAME DANGOS RULONE. 

 
 

 
 

 

 
 
 


