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TECHNICKÝ LIST

Metylan Direct
Lepidlo na tapety

MATERIÁL
Popis produktu: Vysoko kvalitné lepidlo na báze metylcelulózy, so
syntetickou živicou a prísadou pre valčekovanie.
Oblasť použitia: Vysoko kvalitné nestekajúce lepidlo nanášané valčekovaním, so špeciálnou prísadou na čisté a spoľahlivé tapetovanie
všetkých netkaných textilných tapiet – s hladkou i hrubou rubovou
stranou, napr. netkané textilné tapety Stabilit® a Vliesfaser®.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
nestekajúce lepidlo nanášané priamo na stenu
dobrá reakcia pri nanášaní na stenu valčekom
vysoká počiatočná priľnavosť s dobrou možnosťou dodatočnej
opravy (možnosť korekcie, posunu)
optimálna sila lepenia
vysoká odolnosť proti vlhkosti
umožňuje odstránenie kvalitných netkaných textilných
tapiet za sucha
ľahko rozmiešateľné a nanášateľné
po 3–5 minútach je pripravené na použitie
rovnomerná (homogénna) konzistencia
odolné proti vysokej teplote, vápnu a cementu
vhodné na tapetovanie aj pomocou tapetovacích zariadení

SPRACOVANIE
Podklad: Podklad musí byť hladký, čistý a suchý. Zároveň musí vykazovať rovnomernú nasiakavosť, nosnosť a farebnú jednotnosť.
Príprava podkladu: Steny a stropy dôkladne očistite a zbavte prachu.
Staré tapety odstráňte prostriedkom na odstraňovanie tapiet Metylan
Odstraňovač. Trhliny, praskliny a diery vyplňte hmotou Metylan Crack
filler alebo Metylanom Surface filler. Drsné podklady vyrovnajte do hlad-

ka alebo ich kompletne vyhlaďte stierkovou hmotou Metylan Surface
filler. Vysoko nasiakavé podklady napenetrujte Metylanom Direct podľa
vyššie uvedenej tabuľky. Všetky omietky s odpadávajúcimi časťami treba
natrieť základným náterom na vodnej báze. Podklady, napr. sadrokartónové dosky alebo staré omietky, ktoré vykazujú farebné rozdiely, odporúčame predbežne ošetriť pigmentovaným základným náterom (hlavne
pri priesvitných netkaných textilných tapách so svetlým podkladom).
Príprava lepidla: Obsah balenia vmiešajte do studenej vody (pomer
viď. tabuľka). Po 3–5 minútach premiešajte ešte raz. Metylan je tak
pripravený na použitie.
Tapetovanie:
a) tapetovanie valčekom Rozmiešané lepidlo sa roztieracím valčekom
rovnomerne nanáša priamo na stenu. Netkaná textilná tapeta sa do
nanesenej vrstvy lepidla priloží bez čakania na stenu.
b) tapetovacie zariadenie Tapetovacie zariadenie je potrebné nastaviť
v závislosti od požadovanej hrúbky nánosu lepidla. Rolku upnite, vložte pás tapety, prevlečte, odstrihnite a priložte na tapetu bez čakania
na natretý podklad. Kvalitné netkané textilné tapety sa po prilepení
Metylanom Direct, na vyššie opísané podklady, dajú opäť po zaschnutí
odstrániť (stiahnuť za sucha).

METYLAN DIRECT – Lepidlo na tapety

NEPREHLIADNITE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pokyny na likvidáciu: Vytvrdnuté zvyšky produktu môžete pridať
do komunálneho/stavebného odpadu v súlade s miestnymi predpismi.
Obaly odovzdávajte na recykláciu len úplne vyprázdnené, bez zvyškov
produktu.

Báza:
Násypná hmotnosť:
Rozpustnosť v studenej vode:
pH vodného roztoku:
Farba roztoku:
Vlastnosti a kvalita
hotového lepidla:
Skladovanie:
Balenie:

Čistenie pracovných nástrojov: Studenou vodou. Zvyšky lepidla
opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.

metylcelulóza
460–530 g/l
cca 3–5 minút
cca 8–9, slabo alkalická
mliečne biela
možnosť korigovania a posuvu
Prášok skladujte v suchu.
200 g krabička

KONCENTRÁCIA A VÝDATNOSŤ
Účel
Pomer
použitia
miešania
Základný náter
1:40
na stenu
Netkané textilné 1:20
tapety (hladké)
Netkané textilné 1:15
tapety (hrubé)

Objem vody
na jedno
balenie

Výdatnosť
balenia na cca

8

60–80 m²

–

4

20–22 m² 4 rolky*

3

15–18 m² 4 rolky*

* Rolky podľa európskych noriem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov
slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky,
poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.metylan.sk

