
ВИКОРИСТАННЯ КЛЕЮ DECOFIX
Повна гарантія діє лише за умови чіткого дотримання цієї інструкції.

За умови використання стикувального та 
монтажних клеїв компанії Orac, та дотри-
мання інструкції з монтажу, компанія 
гарантує, що шви в місцях стиків не 
розійдуться і вироби не будуть відходити 
від поверхні.
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Для монтажу рекомендується використовувати спеціальні клеї від компанії Orac.
Decofix Pro — монтажний клей використовується для з’єднання виробів зі стіною та/або стелею.
Decofix Hydro — монтажний клей для зовнішнього застосування та у вологих приміщеннях.
Decofix Extra — стикувальний клей. Використовується для поєднання всіх елементів ліпного декору між собою.
Необхідно суворо дотримуватись інструкцій з монтажу та використовувати спеціальні клеї від Orac.

• Клей акриловий на водній основі, монтажний 
сильної фіксації.
• Клей повільно сохне, але забезпечує міцне з’єд-
нання ліпного декору зі стіною та/або стелею.
• Після затвердіння через 24 години ліпний декор 
можна фарбувати.
• Надлишки клею видаляються вологою губкою до 
застигання.
• Тримати при температурі не нижче +5°С.

• Стикувальний клей на поліуретановій основі для 
сполучних швів ліпного декору.
• Надлишок клею бажано видаляти після затвердін-
ня (не менше 24 годин) за допомогою ножа.
• Надлишки та плями клею слід видаляти негайно за 
допомогою ацетону чи розчинника.
• Ліпний декор можна фарбувати через 24 години.
• Тримати при температурі не нижче +5°С.

• Монтажний полімерний клей та наповнювач.
• Використовуйте DecoFix Hydro для зовнішнього за-
стосування і в приміщеннях з підвищеною вологістю 
замість DecoFix Pro.
• Надлишки клею видаляються мильним розчином 
до застигання.
• Тримати при температурі не нижче +5°С.

DecoFix Pro
Витрата клею:
FDP500 310 мл
7-8 м
FDP600 4200 мл
±65-110 м

DecoFix Extra
Витрата клею:
FX200 310 мл
±150 м
FX210 80 мл
±40 м

DecoFix Hydro
Витрата клею:
FDP700 290 мл
7-8 м

Клей
видаляється водою
до застигання

Наповнювач
видаляється 
зашкурюванням
після застигання
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