
Instrukcja  przygotowania podłoża i produktu  "SaJade" 
 producenta JaDecor GmbH.

Przed nałożeniem  płynnej tapety Sajade trzeba sprawdzić czy substancje znajdujące się na ścianie 
nie rozpuszczają się w kontakcie z wodą i po nałożeniu SaJade mogłyby spowodować 
przebarwienia.
 Konieczne jest nałożenie  podkładu LÖVA ELF, który zapobiega przedostaniu się do tapety 
(szczególnie przy zastosowaniu jasnych dekorów Sajade) substancji rozpuszczalnych w wodzie,
 Farba izolacyjno-gruntująca LÖVA ELF zapobiega również przenikaniu starych plam, takich jak 
nikotyna,  sadza, olej, smar itp.

Löti i LÖVA stosuje się do zagruntowania podłoża pod "Sajade". W przypadku nie dostosowania się
do zaleceń i zastosowania środków gruntujących innych producentów, za ewentualne odbarwienia 
lub wniknięcia z podłoża zanieczyszczeń, producent JaDecor GmbH oraz  przedstawiciele nie 
ponoszą odpowiedzialności.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Powierzchnię oczyścić i przemyć.
2. Duże pęknięcia, szczeliny wypełnić i wysuszyć. Powierzchnię zagruntować  uniwersalnym 
gruntem oraz  dodatkowo specjalnym gruntem Jadecor - Löva ELF  1-2 razy, zgodnie z instrukcją 
(patrz tabela).
(2,5 litra 15-17m², Löva 5 litrów 30-35m²,10 litrów 60-70m²). Nie rozcieńczać. 
3. Po pierwszym gruntowaniu odczekać min. 2 godziny i zagruntować po raz drugi.
4. Płynną tapetę Sajade  nakładać nie wcześniej niż 8 godzin po zagruntowaniu podłoża. 

2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

1. Wlać do pojemnika odpowiednią ilość wody  podaną na opakowaniu  
2. Wsypać całą zawartość opakowania Sajade do wody (nie odwrotnie!).
3. Bardzo dokładnie ręcznie wymieszać .
4. Odstawić masę na minimum 30 minut i przed użyciem jeszcze raz wymieszać.

Ilość produktu do przygotowania:
Ważne:
Wskazane jest przygotowanie odpowiedniej ilości produktu na pokrycie jednej całej ściany.
Resztę pozostałej masy wymieszać z następną partią mieszanki przygotowaną na kolejną ścianę.

Przy nałożeniu  masy na grubość od 0,8 do 1,6 mm na dobrze przygotowaną ścianę 1 worek 
wystarcza  na około 3m². W innych przypadkach (nierówności, trudno dostępne miejsca itp.) 
zużycie może wynieść 1 worek na ok. 2,5 m².



3. NAKŁADANIE

Tapetę Sajade należy nakładać za pomocą plastikowej pacy zaczynając od narożników lub końca 
ściany. Aby uzyskać grubość 1 mm, oprócz plastikowej pacy można użyć wałek do tynków 
japońskich.
Przy optymalnie przygotowanym podłożu i grubości naniesionej tapety wynoszącej 1 milimetr 
zawartość 1 opakowania SaJade wystarcza na około 3 m².  W innych przypadkach (nierówności, 
trudno dostępne miejsca itp.) zużycie może wynieść 1 worek na ok. 2,5 m².

4. SCHNIĘCIE

Czas schnięcia naturalnej płynnej tapety SaJade wynosi zwykle od 3 do 4 dni. Ważna jest dobra 
wentylacja i cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Uchylone okno lub wentylator przyspieszą 
wysychanie . 
Uwaga: nie używać osuszaczy pokojowych.
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Tabela przygotowania podłoża

Podłoże

Beton X XX
Beton komórkowy, (Ytong, Hebel) X XX
Gibsbaustein (Mack) X X
Piaskowiec wapienny X X X
Mur kamienny X X X
Filigran X XX

Tynki
Tynk gipsowy X X
Wapienny X XX
Tynk z gliny
Tynk cementowy X XX
Mineralny X X XX
Tworzywo X X X
Tynk natryskowy X X X(X)
Rollputz X X X(X)
Reibeputz X X X(X)

Tapety
Tapety X XX
Tapeta szorstkie włókno X XX
Tapety tekstylne XX
Metalowe tapety X
Lateks zrębkowy XX
 Akryl XX
Lateks z włókna szklanego X

Płyty
Płyta gipsowo-kartonowa (Rigips, Knauf) X XX
Fermacell X XX
Płyta wiórowa surowa X XX(X)
Płyta wiórowa malowana lakierowana X(X)
Sklejka X XX(X)

X XX
Płyty sklejkowe X XX(X)
płyty styropianowe (X) (X) XX

Farby XX
Farba emulsyjna XX
Farba lateksowa X(X)
Farby olejne X X (X)
Tempera X XX
Wapienna X XX
Mineralna X XX

Inne podłoża
Płytki poliestrowe X (X)
Powierzchna metalowa antykorozyjna XX(X)
Blacha aluminiowa antykorozyjna X(X)
Blacha cynkowana antykorozyjna X(X)
Płytki kafelki Betonkontakt X X X(X)
Powierzchnia szklana XX
Heraklith X X XX

Sajade X X(X)

UWAGA: Przy materiałach z  dwoma krzyżykami  wymagane jest 2 razy zastosować  LÖVA ELF.
 Szczególnie krytyczne podłoża  wymagają trzeciej warstwy LÖVA ELF.
Dane bez gwarancji. Zadzwoń do nas, chętnie pomożemy.

Usuń starą 
powłokę

Masą 
wyrównującą
wygładzić na 

biało

Zmniejszyć chłonność 
stosując wstępne   

LOTI

Uzyć LÖVA ELF-
środek wiążący

Podkład 
samoprzylepny HPS z 
środekiem wiążącym

Płyta pilśniowa 


