Metylan üvegszövetés textiltapéta ragasztó
Speciális diszperziós ragasztó
Mérettartó nehéz tapéták ragasztására valamint egyéb
Metylan ragasztók tapadó erejének fokozására

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE

JELLEMZÔK
• Vizes-diszperziós, felhasználásra kész
• Száradás után áttetszô
• Nagy kezdeti tapadás és ragasztási szilárdság
• Mérettartó, nehéz tapéták ragasztására is alkalmas
• Tapadásfokozó (Metylan poralakú ragasztókhoz keverve)

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Nagy ragasztóerôvel rendelkezô, felhasználásra kész, vizes-diszperziós ragasztóanyag, amely mérettartó tapéták (pl. üvegszövet-,
üvegfátyol-, textil-, vlies- és vinil tapéta, valamint speciális nehéztapéták) – szárazon nem visszabontható – rögzítésére szolgál.
Tapadásfokozó adalékszerként is alkalmazható a – már bekevert
– Metylan poralakú ragasztók „megerôsítésére”, amellyel a nem
mérettartó (papír hordozójú) tapétát rögzítik. A keverési arány
az alkalmazott Metylan poralakú ragasztó dobozán található: általában 4 liter (1 doboz) bekevert ragasztóhoz kb. 40 dkg diszperziós
ragasztó keverhetô. Felhordható: mész-, cement- és gipszvakolatra,
gipszkartonra, faforgácslapra és cementkötésû faforgácslapra stb.
A mérettartó tapéta igazíthatóságának megkönnyítése érdekében
a Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztóhoz
– a vízzel elôre bekevert – Metylan poralakú tapétaragasztó
(spezial, direct vagy secura) adagolható, 10-20 % arányban.
Ebben az esetben azonban feltétlenül próbaragasztást kell végezni!

A nedvszívó felületnek megfelelôen szilárdnak, simának, tisztának
és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték
stb.) kaparjuk és mossuk le. Száradás után a falfelületet portalanítani kell. A régi tapéta Metylan tapétaleoldó segítségével
távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására
is. A ragasztáshoz elôkészített felületet feltétlenül alapozni kell,
a jobb tapadás- és a szívóképesség csökkentése érdekében.
Erre a célra, az elôírt arányban hígított Metylan alapozót javasoljuk.
Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg
a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés).
A zsíros, olajos foltokat, kátránymaradványokat mechanikusan el
kell távolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat,
valamint a régi anilin festéknyomokat – megfelelô szerek alkalmazásával – le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket
a megfelelô réskitöltô anyaggal töltsük ki, majd – az elôírt száradási idôt követôen – a teljes felületet felületsimító glettanyaggal
simítsuk át.

FELHORDÁS
Mérettartó tapéták ragasztása:
A ragasztóanyagot ragasztó hengerrel vagy kefével – tapéta szélességben – kell a falra felhordani és a tapéta csíkot
azonnal a helyére illeszteni, amíg a ragasztó nedves. A felragasztott tapétát Metylan tapétázó spatula vagy gumihenger
segítségével alaposan simítsuk át, ezáltal elkerülhetô a légbuborékok kialakulása. Üvegszövet tapéta ragasztásakor az
átpréselôdött ragasztó a rostok közé simítható, ami tovább fokozza a tapadást és – átfestéskor – csökkenti a fajlagos festék

felhasználást is. Erôsen strukturált hátoldalú tapéta esetében több
ragasztóra van szükség, hogy a hátoldali mélyedéseket is tökéletesen ki tudjuk tölteni. Az illesztéseknél kinyomódott ragasztót nedves
ruhával töröljük le. Amennyiben az egymás mellé helyezett tapétacsíkokat varratmetszéssel illesztjük össze, talpas kés használata
javasolt. Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó
alkalmazása esetén, a tapétát nem lehet szárazon visszabontani.
Üvegszövet tapéta ragasztása esetén ez követelmény is.
Papír alapú, nem mérettartó tapéták ragasztása:
Ragasztásukhoz metil-cellulózból készült (poralakú) Metylan ragasztót (normal, spezial, spezial instant, direct vagy secura) ajánlunk,
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval megerôsítve. A diszperziós ragasztót az – elôírt mennyiségû vízzel – bekevert Metylan poralakú ragasztóhoz kell adagolni (1 doboz, azaz
4 liter bekevert ragasztóhoz kb. 40 dkg üvegszövet ragasztó).
A továbbiakban a poralakú ragasztó mûszaki adatlapjában foglaltak
szerint, valamint a ragasztó dobozán található utasításoknak megfelelôen járjunk el.

FONTOS TUDNIVALÓK

KISZERELÉS
750 g mûanyag dobozban, 10 kg mûanyag vödörben

TÁROLÁS
Eredeti csomagolásban, +5 °C felett, száraz és hûvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett 12 hónapig. A gyártás idôpontját lásd
a csomagoláson.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyûjtôbe, ha teljesen üres
és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó
háztartási hulladéknak minôsül. A Metylan üvegszövet- és
textiltapéta ragasztó csak a termékismertetôben feltüntetett
területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati
tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû
próbaragasztást végezni.

A ragasztó kiadóssága függ a tapéta anyagától, szerkezetétôl, az alap
szívóképességétôl és felületi simaságától. A ragasztót tapétaszélességben javasolt a falfelületre felhordani, megakadályozva ezzel idô
elôtti kiszáradását. Ha tapadásfokozó adalékszerként, „megerôsítésre” alkalmazzuk, az elôírt mennyiségû vízzel már bekevert Metylan
poralakú ragasztóhoz kell adagolni. A tapétázás során be kell tartani a tapéta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hômérséklet esetén ne végezzünk tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszôre szárad. A munkaeszközökrôl a ragasztó friss állapotban vízzel
könnyen eltávolítható. Fagyveszélyes!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:
Sûrûség:
Szín:
Anyagszükséglet:
Alkalmazható:
Nyitott idô:

keményítô és polivinil-acetát
diszperzió
1,05 g/cm3
fehér
200-300 g/m2
15 °C hômérséklet felett
kb. 10 - 15 perc

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív
páratartalom) vonatkoznak.
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