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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ 

SikaBond®-122 WP 
 

 

КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
 

 

 

ОПИС 

Sikabond®-122 WP– це готовий до використання, 
після змішування с водою, високоефективний, 
однокомпонентний гранульований клей для 
шпалер. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Sikabond®-122 WP ідеально підходить для всіх 
типів вінілових, флізелінових і текстурних шпалер, 
а також  для всіх паперових шпалер (легких, 
важких, щільних та миючихся). 

 
 
 
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ 

▪ Дуже висока клеюча здатнісь. 
▪ Швидке приготування розчину без грудок. 
▪ Легке нанесення валиком або щіткою безпосередньо на 

стіну.  
▪ Надійно приклеїть важкі шпалери, забезпечуючи 

прекрасний кінцевий результат. 
▪ Добре ковзає, що ідеально підходить для припасування 

стиків шпалер зі складним малюнком. 
▪ Висока вологостійкість після остаточного склеювання - 

ідеально для кухні та ванної кімнати. 
▪ Підходить для шпалер, що миються. 
▪ Не залишає плям. 
▪ Після висихання клей не вступає в реакцію з фарбою при 

фарбуванні шпалер. 
▪ Містить бактерицидні та протигрибкові добавки, що 

запобігають появі грибка. 
▪ Готовий розчин зберігає свої властивості більше 1 тижня - 

за умови зберігання в закритій ємності. 
▪ Безпечний для здоров'я та навколишнього середовища. 

Хімічна основа гранули на основі модифікованого крохмалю  

Пакування Коробки по 250 г 

Вид / Колір Світло-бежевий порошок в гранулах 

Термін придатності Без обмежень 

Умови зберігання Зберігання в закритому пакуванні виробника в сухому приміщенні при 
температурі від +5˚С до +25˚С.                                                                               
Готовий розчин:  більше 1 тижня в закритій ємності та захищеному від морозу 
місці. 

PH                                                                    6÷ 8 

Насипна щільність                                     500-600 г/дм
3 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ 
Пропорції перемішування 4 -10  літра води на 250 г порошку 
Витрачання ~250 г порошку на 5-9 стандартних рулонів шпалер або до 45 м2. 

Час очікування / 
Остаточне схоплювання від 24 до 48 годин 

 
 

 

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ 

ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

 Стіни повинні  бути  міцними, чистими,  сухими  
та  вологовбирними. Побілку або старі шпалери 
видалити за допомогою засобу для зняття 
шпалер. Поверхні, покриті лаком або емаллю, 
необхідно зашліфувати наждаковим папером, 
потім протерти миючим засобом і промити 
чистою водою.  Сильно пористі поверхні 
повинні бути проґрунтовані розбавленим 
розчином клею. 

 

ПЕРЕМІШУВАННЯ 

Налийте в чисте відро необхідну  кількість води 
(див.таблицю).  Швидко перемішуючи воду, 
повільно висипте вміст пакунку до краю відра.  
Зачекайте 15 хвилин, потім енергійно перемішайте 
- клей готовий 

Для більш ретельного перемішування варто 
скористатися будівельним міксером. 

Використання 
л води на 

250гр 
на 1 упаковку 

рулонів*, шт 
Площа, 

м2 

Попередня 
грунтовка 

10 - 70 – 80 

Легкі паперові 
шпалери 

8 8 – 9 40 – 45 

Важкі паперові 
шпалери 

7 7 - 8 35 – 40 

Легкі вінілові 
шпалери 

6 6 - 7 30 – 35 

Важкі вінілові та 
спеціальні 
шпалери 

4,2 3 - 4 25 - 30 

Шпалери 
флізелінові та 
шпалери 
флізелінові під 
фарбування 

4 3 - 4 25 - 30 

НАНЕСЕННЯ 

 Рівномірно нанесіть клей щіткою на зворотній бік 
полотна від середини до країв, ретельно промажте по  
краю. 

 Загніть обидва краї полотна проклеєною стороною 
всередину, край до краю. Дайте клею всмоктатися від 2 
до 3 хвилин - для паперових шпалер, від 5 до 10 хвилин 
- для вінілових та спеціальних шпалер, залежно від  
рекомендацій виробника шпалер. 

 Клейте полотна шпалер згори вниз, встик з 
попередніми полотнами. 

 Розгладьте приклеєне полотно чистою сухою щіткою 
згори зверху вниз  і від центру до країв, видаляючи 
бульбашки повітря. 
 

НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ НА СТІНУ  
(ТІЛЬКИ ДЛЯ ФЛІЗЕЛИНОВИХ ШПАЛЕР):  

 За допомогою рівня накресліть на стіні вертикальну 
лінію на відстані 50 см від вікна або від дверей (при 
ширині рулону 53 см) або 1,03 м (при ширині рулону 
1,06 м). Це дозволить рівно і точно зрізати полотно на 
рівні дверної або віконної коробки. Рівномірно нанесіть 
клей на стіну валиком із середнім ворсом або 
шпалерною щіткою вздовж зазначеної лінії, 
захоплюючи площу, що трохи перевищує ширину 
рулону який наклеюється. За допомогою пензля добре 
промажте клеєм кутки та місця вздовж плінтусів. 

 Наклеюйте рулон безпосередньо на стіну, слідкуючи за 
позначеною лінією. Не розрізайте рулон на полотна. 
Розгладьте щіткою зверху донизу і від центру до країв, 
видаляючи пухирці повітря. Відзначте згин шпалер 
вздовж плінтуса за допомогою зворотної сторони 
ножиць. Відріжте полотно по лінії шпалерним ножем. 
Наклейте наступне полотно впритул до попереднього. 
Фарбування шпалер рекомендується проводити не 
раніше, ніж через 24 години. 

  

ВИСИХАННЯ 

Час висихання або остаточне схоплювання 
залежить від температури, вологості повітря і 
поглинання поверхонь  
. 
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ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 

Одразу ж після використання очистіть усі 
інструменти й обладнання для нанесення розчину 
за допомогою теплої води. 

ОБМЕЖЕННЯ 

▪ З моменту початку робіт і до повного висихання 
клею вікна та двері мають бути зачинені, тому 
що протяг може зіпсувати Вашу роботу. 

▪ Не ковтати, уникати контакту з очима. 

▪ Зберігати в недоступному для дітей місці. 

 

ОСНОВНІ ДАНІ ПРО МАТЕРІАЛ 

Всі технічні дані наведені на підставі лабораторних 
тестів. Реальні характеристики можуть варіюватися 
з незалежних від нас причин. 

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ 

Зверніть увагу, що внаслідок дії конкретних 
місцевих норм та правил, заявлені дані та 
рекомендовані сфери використання цього 
продукту можуть відрізнятися залежно від країни. 
Ознайомтеся з місцевими специфікаціями на 
продукт та сферами його використання. 

ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА 
Для отримання інформації та порад щодо 
безпечного поводження з хімічною продукцією, її 
зберігання та утилізації, користувачам слід 
ознайомитися з останнім Паспортом безпеки 
продукції (SDS / ПБП), який містить фізичні, 
екологічні, токсикологічні та інші дані, пов'язані з 
безпекою.. 

ПРАВОВІ ПРИМІТКИ 

Інформація та, зокрема, рекомендації, що 
стосуються призначення та кінцевого використання 
продукції компанії Sika, надаються об’єктивно й 
чесно, з огляду на наявні знання і досвід компанії 
Sika щодо цієї продукції, за умови її правильного 
зберігання, поводження з нею та використання у 
звичайних умовах, згідно з рекомендаціями 
компанії Sika. На практиці відмінності у матеріалах, 
основах і фактичних умовах будівельного 
майданчику є такими, що жодні гарантії 
комерційної придатності або придатності для 
використання з певною метою, а також будь-яка 
відповідальність, що випливає з будь-яких правових 
відносин, не можуть бути передбачені цією 
інформацією або будь-якими письмовими 
рекомендаціями чи іншими запропонованими 
порадами. Користувач продукції зобов’язаний 
перевірити її придатність перед використанням за 
призначенням. Компанія Sika залишає за собою 
право змінювати властивості своєї продукції. Слід 
дотримуватися майнових прав третіх осіб. Усі 
замовлення приймаються відповідно до наших 
поточних умов продажу та доставки. Користувачі 
повинні завжди звертатися до останнього випуску 
технічних карт місцевої продукції, копії якого будуть 
надані за запитом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сика Украина, 
Украина 
03680 г. Киев 
ул. Смольная, 9-Б 

Тeл.:  +380 44 492 94 19 
Факс:  +380 44 492 94 18 
www.sika.ua 
www.sika.com 
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