
COALA COVERSAFETM

KLIJAVIMO INSTRUKCIJA

6. Apverskite plėvelę lipnia puse į apačią
(jei paviršius didelis, rekomenduojama
tai daryti dviese). Stumdydami plėvelę
tiksliai nutaikykite norima padėtimi.

7. Šiek tiek sudrėkinkite paviršių ir
spausdami mentelę lengvais judesiais
išlyginkite paviršių (pradedant nuo
centro link kraštų).

8. Norėdami išstumti visą vandenį,
plėvelė prispaudžiama braukiant mentele
persidengiančiais judesiais (pradedant nuo
centro link kraštų). Būtina sekti, kad visas
vanduo būtų išstumtas iš po plėvelės.
Priklijavimo kokybę gerokai pagerina dar
kartą plėvelę prispaudus braukiant mentele
po kelių valandų.

9. Klijuojant sudėtingus paviršius plėvelės
likučius nupjauti priklijavus, paliekant po 3
mm užlaidoms. Pjaukite atsargiai, kad
nepažeistumėte paviršiaus.

1. Jei klijuojamas paviršius yra 
taisyklingos stačiakampio formos, plėvelę 
iškirpkite pagal paviršiaus matmenis, 
palikę po 5 mm užlaidoms. Jei 
klijuojamas yra sudėtingos formos, tik 
šiuo atveju, palikite plėvelės perteklių, 
kurį pašalinsite kai užklijuosite.

4. Lėtai nulupkite plėvelės pagrindą.

5. Purkštuvu sudrėkinkite lipnią
plėvelės pusę vandens ir skysčio
indams plauti mišiniu.

COALA COVERSAFE™
ANTIMIKROBINĖ APSAUGA

NAUDOJIMAS
Produktas skirtas naudoti patalpose, kambario temperatūroje (10–35° C). Rekomenduojama vengti 
tiesioginių UV spindulių poveikio. Rekomenduojame naudoti praėjus 48 valandoms po apklijavimo. 

PRIEŠ NAUDOJIMĄ - IŠBANDYKITE
Coala CoversafeTM sukurta taip, kad būtų lengvai nuklijuojama nuo daugelio paviršių. Atsižvelgiant į 
paviršių įvairovę, rekomenduojame kiekvienam vartotojui išbandyti, laikantis gamintojo nurodymų ir 
patikrinti plėvelės tinkamumą pasirinktam paviršiui. Klijuodami Coala CoversafeTM įvertinkite su paviršiaus 
dažų/lako pažeidimu susijusią riziką, jei manote, kad jūsų paviršius yra jautrus tam. Pardavėjas neprisiima 
atsakomybės už paviršiaus pažeidimus.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Prieš klijuojant, būtina paviršių nuvalyti ir nuriebalinti. Klijuoti galima tik ant visiškai sauso paviršiaus.

PLOKŠTI PAVIRŠIAI – KLIJAVIMAS ŠLAPIU BŪDU – REKOMENDUOJAMA, KAI 
APKLIJUOJAMO PAVIRŠIAUS PLOTIS YRA DAUGIAU NEI 300 MM

2. Purkštuvu sudrėkinkite nuvalytą ir
nuriebalintą klijuojamą paviršių vandens ir
skysčio indams plauti mišiniu (plovimo
skysčio kiekis 5-10%).

3. Patieskite plėvelę ant klijuojamo
paviršiaus lipnia  puse į viršų.
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1. Iškirpkite plėvelę reikiamų matmenų,
palikdami užlaidas.

4. Kartokite tai žingsnis po žingsnio, kol
užklijuosite visą paviršių. Spausdami
mentelę judėkite nuo centro kraštų link.

5. Priklijavę nupjaukite plėvelės perteklių,
palikdami užlaidą 3 mm. Pjaukite atsargiai,
kad nepažeistumėte paviršiaus.

2. Nulupkite ~ 2 cm popierinio pagrindo
nuo plėvelės ir išlyginkite ant klijuojamos
plokštumos. Tada nulupkite ~20 cm
pagrindo, neliečiant klijuojamo paviršiaus.R

3. Išlyginkite plėvelę braukdami mentele,
laikydami ją 45° kampu paviršiaus
atžvilgiu. Pradėkite nuo vidurio, braukite
link kraštų.

PLOKŠTI PAVIRŠIAI – KLIJAVIMAS SAUSUOJU BŪDU – TIK KAI APKLIJUOJAMO PAVIRŠIAUS 
PLOTIS YRA MAŽIAU NEI 300 MM

COALA COVERSAFETM SAUGŲ PAVIRŠIŲ ŽYMINTYS LIPDUKAI
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5 KAIP NUKLIJUOTI

Užklijuokite lipdukus, žyminčius, kad paviršius yra apklijuotas 
Coala CoversafeTM.

Rekomenduojame visų pirma ant klijuojamo paviršiaus  
užklijuoti lipduką, o po to Coala CoversafeTM plėvelę. Jeigu 
lipdukas bus užklijuotas ant plėvelės paviršiaus, ji toje 
konkrečioje vietoje praras antimikrobinį efektyvumą.

1. Norėdami nuklijuoti plėvelę, atsargiai,
nepažeisdami pagrindo įpjaukite peiliuku
plėvelę (peiliuką įkiškite tarp plėvelės ir
pagrindo).

3. Jei nuklijavus liko klijų likučių, juos
pašalinkite acetonu arba spiritu (isopropyl,
ethanol) suvilgyta šluoste. Iš anksto
patikrinkite, ar naudojamas skiediklis
nepažeidžia pagrindo (dažų, lako ...).

2. Norėdami švariai nuklijuoti, plėvelę
traukite į save 70-80° kampu.

3       DURŲ RANKENOS

1.  Pridėkite Coala CoversafeTM prie
rankenos, išmatuokite ir atkirpkite
reikiamą ilgį. Jei rankenos apimtis labai
nedidelė, galite nukirpti nereikalingą
plėvelės plotį, kad klijuojant juostelės labai
nepersidengtų.

2. Atskirkite plėvelę
nuo pagrindo.

3. Ant išgaubtosios rankenos
pusės užklijuokite juostelėmis
nepadalintą plėvelės dalį.
Išlyginkite pirštu.

4.  Įkirptas juostelės dalis,
vieną paskui kitą, apsukite
apie rankeną, išlygindami
pirštais. Pradėkite nuo
apatinių juostelių, po to
apsukite apie rankeną
esančias viršuje.


