
TECHNICAL MANUAL

Bacteriostatic Protective Finish



03

DO POMIESZCZEŃ WYMAGAJĄCYCH CZĘSTEGO 
SPRZĄTANIA I NARAŻONYCH NA ZUŻYWANIE

KUCHNIA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

05
polski

FOR ENVIRONMENTS REQUIRING
FREQUENT CLEANING AND SUBJECT TO WEAR

KITCHEN  - PUBLIC SPACES
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W SKRÓCIE... 

Sprawdzić materiał i wykonać projekt. 

AA	 Przygotować	podłoże

A glue
 nałożyć	klej	

B Ułożyć	tapetę	z
 fiber glass
 Pozostawić do wyschnięcia.

C	 Położyć
 white glass finish
 Nałożyć pierwszą warstwę produktu. Po co 

najmniej 10 godzinach (i maksymalnie po 
24), nałożyć drugą warstwę.

 Po 24 godzinach ściana jest sucha

Zapoznać się z Instrukcją techniczną i przestrzegać czasu układania i schnięcia, 
  podanego dla produktów. 
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Wykończenie WHITE nie jest przeznaczone 
do wilgotnych pomieszczeń, do miejsc 
narażonych na działanie strumienia 
wody, do wnętrza kabiny prysznicowej, 
za wanną i za umywalką. 

Temperatura otoczenia musi zawierać się 
między 18°C a 24°C. 
Prawidłowo nałożony produkt nie kapie 
ani nie tworzy zacieków. 

RURY 
Aby uniknąć przenikania wody, żywicę 
należy nałożyć także wokół rur. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
PRAWIDŁOWEGO UKŁADANIA 
“WHITE GLASS FINISH” 
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NAKŁADANIE KLEJU 

A

glue

Produkt jest jednoskładnikowy. 
Zużycie = ok. 100 - 150 g/m2

Produkt jest gotowy do użycia, w razie potrzeby 
zaleca się rozcieńczenie maksymalnie do 20-
25%, poprzez dodanie czystej wody, aż do 
uzyskania miękkiej i jednorodnej pasty. 
Nałożyć produkt na ścianę, na powierzchni około 
10-15m2, posługując się wałkiem wełnianym 
z krótkim włosiem. Nie nakładać kleju na całą 
ścianę, ale stopniowo, fragmentami niewiele 
szerszymi niż szerokość arkusza. 

Przydatne informacje 
Nie używać kleju na podkładach niechłonnych, nie układać 
na ścianach wilgotnych, z pleśnią lub na podkładach bez 
prawidłowego przygotowania. 
Klej, który ewentualnie wyciekł, należy niezwłocznie usunąć.

Warunki używania: aby uzyskać jak najlepsze efekty produktu, 

zalecamy stosować go w temperaturze około 20°C.

Czas otwarty: 15 - 20 min 

Całkowite wyschnięcie: 48 godz. 
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preparation

SPRAWDZIĆ MATERIAŁ I 
WYKONAĆ PROJEKT

Należy sprawdzić, czy materiał jest w należytym 
stanie i czy zgadza się z zamówieniem. 
Postępować zgodnie z instrukcją obsługi 
dołączoną do opakowania. Numeracja arkuszy 
wskazuje kolejność prawidłowego ułożenia 
wzoru. 

AA

W przypadku prac wykonywanych na podłożu 
cementowym, należy sprawdzić, czy nie 
występuje na nim wilgoć. Jeżeli cement jest 
świeżo kładziony, należy zaczekać na jego pełne 
związanie.
Powierzchnia musi być twarda, o dużej 
wchłanialności, bez plam oleju, czynników 
aktywnych powierzchniowo, wody i pyłu. W razie 
zauważenia miejsc niezgodnych z wymogami, 
należy je usunąć.

Gładka, w białym kolorze. 

PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE
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Przyciąć tkaninę pozostawiając 5-10 cm 
ponad wysokość ściany. Przyłożyć do ściany 
wewnętrzny bok tkaniny w kierunku odwijania 
i sprawdzić czy biegnie pionowo. W razie 
niedokładnego ułożenia, należy zdjąć arkusz i 
położyć go ponownie. Układać arkusze jeden 
obok drugiego, upewniając się, że deseń układa 
się prawidłowo. Delikatnie docisnąć plastikową 
łopatką, ruchem od środka do góry i do dołu, 
aby usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza 
i zapewnić dokładne przyleganie. Ewentualny 
nadmiar kleju należy niezwłocznie usunąć. 
Dociąć nożykiem. Aby uzyskać lepszy efekt 
estetyczny, należy nałożyć na suchą tkaninę 
jedną warstwę kleju rozcieńczonego w 30% z 
wodą.

SPOSÓB UKŁADANIA TAPETY Z 
WŁÓKNA SZKLANEGO 

B

installation
Tapeta Decorata
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PRODUKT O FORMULE 
JEDNOSKŁADNIKOWEJ, DO 
NAKŁADANIA PO UŁOŻENIU 

TAPETY FIBER GLASS 

C

glass finish
Wykończenie zabezpieczające 

bakteriostatyczne

Przy pomocy walka z długim 
włosiem nałożyć (krzyżującymi się 
ruchami) pierwszą warstwę produktu, 
uwzględniając, że zużycie wynosi ok. 100 
g/m2.

Nie należy nakładać zbyt grubej warstwy, 
ponieważ może to spowodować 
opóźnienie uzyskania końcowego efektu, 
a w szczególności zakłócić wysychanie 
głębszych warstw i w konsekwencji, 
zwiększyć wrażliwość na wodę. 

Po co najmniej 10 godzinach (a 
maksymalnie po jednym dniu) nałożyć 
drugą warstwę produktu, postępując 
tak samo, jak przy pierwszej warstwie. 
Przy nakładaniu drugiej warstwy zużycie 
wynosi ok. 80 g/m2. 

Po zakończeniu nakładania ewentualnie 
pozostały produkt należy wlać z 
powrotem do opakowania i szczelnie 
zamknąć.
 
Po 48 godzinach od nałożenia drugiej 
warstwy powierzchnia poddawana 
obróbce może mieć kontakt z wodą.

Produkt należy nakładać dwiema warstwami. 

Ściereczką z mikrofibry dokładnie wyczyścić 
ewentualne pozostałości kurzu, znajdujące się 
na powierzchni poddawanej obróbce.

Dokładnie wstrząsnąć opakowaniem i wsypać 
produkt do specjalnej, czystej  miseczki, w ilości 
niezbędnej do przygotowania powierzchni.

Przydatne informacje 

Jest to produkt jednoskładnikowy o następującej 
charakterystyce: - wysoka przyczepność na różnych 
podłożach;
-  bardzo dobre właściwości mechaniczne;
-  bardzo dobra odporność na ścieranie;
-  dobra odporność na rozpuszczalniki;
-  doskonała odporność na czynniki atmosferyczne;
-  dobra odporność na działanie alkoholu etylowego;
-  przed stwardnieniem powłoki nie dochodzi do zaciekania;
-  wysoka odporność porów na działanie wody;
-  doskonała twardość powierzchniowa;
-  doskonała wodoodporność;
-  brak żółknięcia;
-  matowa powierzchnia. 

Ochronne wykończenie bakteriostatyczne jest odporne na 
proces odkażania. UWAGA: w razie stosowania produktów 
odkażających na bazie alkoholu, należy zastosować 
zasadę spłukiwania odkażanej powierzchni odpowiednimi 
ściereczkami, ponieważ zbyt długie utrzymywanie się na 
powierzchni produktów dezynfekujących może prowadzić do 
powstawania plam lub trudnych do usunięcia przebarwień.

Resztkowa sucha masa: 30% +/- 1000 Cps 
Żywotność: bez ograniczeń
Pyłosuchość w 30°C 60% w.w. 2-3 godz 
Suche w dotyku 25°C 50% w.w. 7-8 godz 
Pełne wyschnięcie 10-12 godz
Wyschnięcie wspomagane 8 godz
Ponowne krycie 10-12 godz
Zużycie: 0,100 kg/m2 (pierwsza warstwa) - 0,080 kg/m2 
(druga warstwa) 
Środek do czyszczenia narzędzi Woda 
Przechowywanie 12 miesięcy. Przechowywać w suchym 
miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C. 

30%

glue
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IN SHORT...

Check the material and follow the project.

AA Prepare the substrate

A glue
 apply the glue

B Install the wallpaper
 in fiber glass
 Allow to dry.

C Apply
 white glass finish
 Apply the first coat of product. After at least 

10 hours (maximum one day), apply the 
second coat.

 After 24 hours the wall will be dry.

Consult the Technical Manual
and respect the product installation and drying times.
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The WHITE finish is not suitable for use 
in wet environments, with water jets, 
inside showers, behind bath tubs or wash 
basins.

The temperature of the rooms must be 
between 18° and 24° C. 
If properly applied, the product will not 
show dripping or signs of rolls.

PIPES
To avoid seepage, also apply resin around 
the pipes.

WARNINGS FOR CORRECT 
APPLICATION OF
 “WHITE GLASS FINISH”
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A

The product is single-component.
Consumption = approximately 100 - 150 g/m2

Is a ready-to-use product however when 
necessary, dilute it with clean water up to a 
maximum of 20/25% until a soft and uniform 
mix is obtained. Apply the product directly on 
the wall with a short wool roll for about 10/15 
m2. Do not apply the adhesive onto the entire 
wall, but rather proceed in sections slightly 
wider than the width of the sheet.

Useful information
Do not use the glue on non-absorbent substrates, do not lay on 
damp walls, with mold or on surfaces not perfectly prepared. 
Spillage of the adhesive should be removed immediately.

Conditions of use: For best product performance, it is 
recommended to use it at a temperature of about 20°C.

Open time: 15 - 20 minutes

Setting time: 48 hours
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APPLY THE GLUE

glue

preparation

CHECK THE MATERIAL
AND FOLLOW THE PLAN

Check the material’s entirety and be sure it 
matches your order.
Follow the assembly diagram that you will find 
in the box.
The numbering on each panel indicates the 
order to follow for the correct positioning of the 
design.

AA

When working on concrete substrates, check 
that there is no rising damp.
If the concrete is newly constructed, it is 
necessary to wait for complete curing.

The surface must be solid, absorbent and 
free of oils, surfactants, water and dust. Any 
inconsistencies must be removed.

Smooth and white colour.

PREPARATION
OF SUBSTRATE
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Cut the fabric leaving about 5-10 cm compared 
to the wall height. Apply the inside of the fabric 
to the wall in the direction of unravelling, making 
sure it is perpendicular. If the paper is not 
applied perfectly, remove and reposition it. Bring 
the sections together making sure the design 
has continuity and press lightly with a plastic 
spatula from the centre towards the upper 
and lower ends, eliminating any air bubbles 
and ensuring correct adherence. Immediately 
remove any excess adhesive and trim with a 
blade. For a better appearance, apply a coat of 
adhesive diluted with 30% of water to the dry 
fabric. Allow to dry.

METHOD OF APPLICATION OF 
FIBER GLASS WALLPAPER

B

SINGLE-COMPONENT 
FORMULATION

TO BE APPLIED AFTER 
INSTALLING THE FIBER GLASS

C

Use a long bristle roller to apply 
(roll across) the first coat of product 
considering a consumption of 
approximately 100 g/sq. m.

Avoid films that are too thick as they will 
cause delays in the development of the 
film’s final characteristics, in particular 
deep drying and sensitivity to water. 

After at least 10 hours (up to one day), 
apply the second coat of product following 
the same procedure. The second coat will 
require about 80g/sq. of product. 

Store any leftover paint in the original 
container which should be hermetically 
closed. 

After 48 hours from the application of the 
second coat, the treated surface will be 
suitable for contact with water.

The product is to be applied with two coats. 

Remove any dust residue from the surface to be 
treated using a microfibre cleaning cloth. 

Shake well and pour the product needed to treat 
the surface into a clean bucket.

Useful information

It is a single-component product with the following 
characteristics:
- high anchoring properties on different supports;
- excellent mechanical properties;
- excellent resistance to abrasion;
- good resistance to solvents;
- excellent resistance to weather conditions;
- good resistance to ethyl alcohol;
- no dripping up to complete  hardening;
- excellent pore wetting;
- excellent surface hardness;
- excellent water repellence;
- no yellowing;
- matt appearance.

The Bacteriostatic Protective Finish can withstand the 
sanitisation process. Caution: if alcohol-based disinfectants 
are used, it is advisable to wipe down the treated surface 
down with suitable cloths because prolonged contact with the 
products used on the surface may cause stains or marks that 
are difficult to remove.

Dry residue: 30% +/- 1000 Cps
Pot-life: unlimited
Dry dust-free at 30°C 60% RH: For 2-3 hours
Can be handled at 25°C 50% RH: 7-8 Hours
Total drying: 10-12 Hours
Forced drying: 8 Hours
Recoating: 10-12 hours
Consumption
0.100 Kg / sqm (first coat) - 0.080 Kg / sqm (second coat)
Tool cleaning solvent: Water
Storage: 12 months. Store in a dry place at a temperature 
comprised between 15° C and 25° C°
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installation
Decorative Wallpaper

glass finish
Bacteriostatic Protective Finish

30%

glue



SHOWROOM
Milano - Italy

HEADQUARTER
Via Migliadizzi 18
36025, Noventa Vicentina 
Vicenza - Italy

CONTACT
T +39 0444 760 565
F facebook.com/londonartwallpaper
P pinterest.com/italianlab
E info@londonart.it
W londonartwallpaper.com
    londonart.it 

No part of this publication may be reproduced by any means
without prior consent from the editor, except in instance 
of review, as permitted by the copiright law. 

For permission please write to: 
info@londonart.com

GLASSWALLPAPER
Przedstawione informacje można uznaż za 
wiarygodne, ponieważ zostały oparte o nasze 
bieżżce dożwiadczenie, zarówno praktyczne, 
jak i laboratoryjne. Niemniej jednak nie możemy 
przyjżż na siebie pełnej odpowiedzialnożci za efekty 
nieprawidłowego ułożenia. 

The indications given are based on our current 
experience, both practical and in the laboratory, 
and can be considered reliable. However we cannot 
take responsibility for the results obtained in case of 
incorrect applications.
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