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MODULAN 810 Vlies
Adeziv pentru tapet vlies neted și în relief 

Descriere produs 

Domeniu de utilizare Adezivul pentru tapet vlies MODULAN 810 este adecvat pentru 
lipirea tapetelor vlies netede și în relief. 

Proprietăți  calitate de meșter
 aplicare fără stropire direct pe perete 

Dimensiune ambalaj 200 g, 250 g și 500 g

Consum 

Utilizare Aplicare
Cantitate de 
apă la 200 g 

Cantitatea 
de 200 g 

suficientă 
pentru 

Aplicare direct pe 
perete 

1 : 15 3 l 15 - 20 mp 

Aplicare pe tapet 1 : 20 4 l 20 - 25 mp

Utilizare Aplicare
Cantitate de 
apă la 250 g 

Cantitatea 
de 250 g 

suficientă 
pentru 

Aplicare direct pe 
perete 

1 : 15 3,75 l 20 - 25 mp 

Aplicare pe tapet 1 : 20 5 l 25 - 30 mp 

Utilizare Aplicare
Cantitate de 
apă la 500 g 

Cantitatea 
de 500 g 

suficientă 
pentru 

Aplicare direct pe 
perete 

1 : 15 7,5 l 40 - 50 mp 

Aplicare pe tapet 1 : 20 10 l 50 - 60 mp 

Temperatură prelucrare Nu prelucrați la temperaturi mai mici de + 5 °C (valabil pentru 
mediu și substrat) 

Prelucrare  

Utilizare Adăugați rapid întreg conținutul ambalajului în apă curată și rece, 
continuați să amestecați încă puțin timp. Amestecați încă o dată 
puternic, după 15 minute, evitând formarea de cocoloașe. Pentru 
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tapetul vlies se recomandă tehnica de lipire pe perete: cu ajutorul 
unei role cu peri scurți sau a unei perii, aplicați adezivul uniform pe 
suprafața suport, pe o lățime de 1 - 2 fâșii de tapet. Așezați fâșia de 
tapet direct pe patul de adeziv și apăsați uniform și fără a forma 
bule. Adezivul pentru tapet vlies poate fi aplicat și cu o perie pe 
partea din spate a tapetului. 

Procedeul de aplicare Mod de aplicare: tehnica de lipire pe perete (cu rola cu peri scurți 
sau peria direct pe perete) sau direct pe tapet cu peria de tapetat 

Indicații cu privire la 
prelucrare 

Respectați indicațiile producătorului tapetului cu privire la 
prelucrare. Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu un prosop 
umed.  

Pregătirea suprafețelor de aplicare 

Toate grundurile menționate sunt recomandări tehnice de aplicare, putând fi utilizate și alte grunduri, 
după caz. Vă rugăm să respectați fișele tehnice respective ale tuturor produselor utilizate. 

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, rezistentă, fără praf și degresată. Îndepărtați tapetul vechi și 
vopselele pe bază de clei. Acoperiți fisurile, găurile și denivelările. Pretratați suprafețele nisipoase, 
cretate și puternic absorbante cu grund de profunzime MODULAN 2101 Hydrosol sau concentrat 
pentru grund 1:5 MODULAN 2102. 

Indicație: La aplicarea grundului de profunzime nu trebuie să apară la uscare suprafețe închise și 
lucioase, deoarece acestea pot interfera cu aderența straturilor ulterioare. 

Indicații

Baza materiei prime Metilceluloză, potențiator de aderență, amidon polianionic, aditivi

Densitate în vrac 

Valoare pH 

cca. 470 kg/cm³ 

Cca. 10  

Indicațiile privind riscurile 
și siguranța 

Informațiile cu privire la utilizarea în condiții de siguranță, curățarea 
și eliminarea deșeurilor se găsesc pe etichetă și în fișa tehnică de 
securitate. 

Depozitarea A se depozita la loc uscat. Fără conservanți, de aceea prelucrați cât 
mai rapid adezivul amestecat. 

Eliminarea deşeurilor Se vor recicla numai recipientele complet golite. Resturile de produs 
uscate pot fi eliminate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer sau ca 
deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină în conformitate cu 
codul de deșeuri nr. EWC 08 04 10. 

Informație tehnică versiunea iulie 2021 
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Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a 

condițiilor obiectelor, indicațiile din fișa tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă și din 

regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și aplicabilitatea (de ex., prin aplicări de 

probă etc.) înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu 

sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte 

produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea. 


