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Klej do tapet

ŚCIANY,  OKŁADZINY,  SUCHA  ZABUDOWA

Kleje do tapet PRONICEL są wyprodukowane na bazie
CMC-NA oraz na bazie skrobii modyfikowanej, łatwo
rozpuszczają się w wodzie, są bezbarwne, bezwon-
ne, o neutralnym odczynie pH.

Podłoże: beton, tynki mineralne, drewno, płyty gip-
sowo-kartonowe, płyty drewnopochodne
Przygotowanie podłoża: konieczność wcześniej-
szego zagruntowania

Z A S T O S O W A N I E
Pronicel – klej w postaci proszku (opakowanie 1 kg
i 0,5 kg) stosowany do przyklejenia tapet papiero-
wych, winylowych, akrylowych
Pronicel Ekstra – klej w postaci granulatu (opako-
wanie 0,8 kg i 0,4 kg) stosowany do przyklejenia
tapet papierowych, winylowych, akrylowych
EKO – klej (opakowanie 200 g) do grubych tapet
papierowych, winylowych, akrylowych, tekstylnych,
a także do wszystkich tapet ciężkich strukturalnych
oraz do tapet na flizelinie
PRONICEL SPECJAL – klej (opakowanie 200 g) do
wszystkich rodzajów tapet – łatwy w przygotowaniu,
doskonale dający się rozprowadzać, wydajny; za-
wierający środki grzybobójcze
Pronicel Vlies – specjalny klej (opakowanie 400 g)
do tapet winylowych na flizelinie
Pronicel Glass NOWOŚĆ – to wysokiej jakości klej
w postaci proszku (opakowanie 0,5 i 1kg), stosowa-
ny do przyklejania tapet z włókna szklanego i innych
ciężkich pokryć ściennych (flizelinowych, tekstylnych,
raufaza). Pronicel Glass to doskonała alternatywa go-
towego kleju do pokryć ściennych w okresie zimo-
wym. Gotowy klej można nanosić pędzlem lub wał-
kiem prosto na ścianę.

Wybrane zalety: z zawartości 1 kg kleju otrzymuje
się18 kg gotowego kleju, którego wystarcza na 80 m2;
wysoka zdolności klejenia; w ciągu 15 minut klej go-
towy do użycia

Ograniczenia stosowania: ściśle wg wskazówek za-
mieszczonych na opakowaniach kleju

Pozostała oferta: kleje do bordów (pasów ozdobnych)
i brzegów tkanin

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH nr
HK/B/1010/01/2006, Norma Zakładowa ZN-98

NAZWA HANDLOWA RODZAJ KLEJU
ZUŻYCIE KLEJU

[kg/m2]
MIN. TEMP. KLEJENIA

[°C]
CZAS OTWARTY 

[min]

CZAS PEŁNEGO
UTWARDZENIA

[dni]

Pronicel W

na bazie CMC-NA
oraz na bazie 

skrobi modyfikowanej,
rozpuszczalne w wodzie,
bezwonne i bezbarwne

o neutralnym odczynie pH

25-35

18 60

1
Pronicel W Ekstra

Pronicel EKO
15-25

2Pronicel Specjal

Pronicel Vlies 30-40

Pronicel Glass 80-901
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