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TECHNICKÝ LIST

Metylan Liquid
Tekuté lepidlo na tapety – koncentrát

MATERIÁL
Popis produktu: Vysoce kvalitní kapalné koncentrované metylcelulózové lepidlo se syntetickou pryskyřicí.
Oblast použití: Pro spolehlivé nalepení těžkých papírových tapet,
tapet z přírodních surovin, strukturovaných tapet, vinylových tapet
a vliesových tapet.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Okamžitá rozpustnost
Vysoká odolnost proti vlhkosti
Mimořádné silné lepidlo pro spolehlivé a dlouhodobé výsledky
Homogenní konzistence pro snadné nanášení
Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
Dovoluje snadné posouvání, které umožňuje perfektně
napojit vzorek
Odolné proti teplotním výkyvům, proti vápnu a cementu

ZPRACOVÁNÍ
Podklad: Podklady musí být čisté, suché, hladké, upravené a stejnoměrně savé, bez prachu, nečistot, mastnoty, vosku nebo plísní.
Příprava podkladu (stěny): Natřené stěny a vysoce glazované
neporézní stěny je třeba mírně přebrousit a omýt domácím čisticím
prostředkem s obsahem čpavku. Staré tapety a zbytky starých lepidel
musí být odstraněny pomocí odstraňovače tapet Metylan Odstraňovač
tapet. Porézní substráty je třeba předem natřít lepidlem. Před nalepením
tapet je třeba nechat lepidlo důkladně uschnout.
Pokyny pro míchání: Použijte čisté vědro a rozmíchejte celý obsah
láhve za stálého míchání ve studené vodě. Nepřidávejte více vody, než
je specifikováno. Vlijte obsah láhve do vody, svižně míchejte po dobu
30 sekund. Po 1 minutě znovu promíchejte a po 2 minutách opět důkladně promíchejte Nyní je pasta připravena k použití.

Pokyny k použití:
a) Nanášení na tapety: Tapety natírejte rovnoměrně pomocí štětky
s krátkými štětinami. Nanášejte lepidlo rovnoměrně, nechejte tapetu
změknout a poté ji nalepte na stěnu. Těžké tapety potřebují více času
na absorbování pasty a mohou vyžadovat druhou vrstvu. Po nalepení
okamžitě otřete všechno přebytečné lepidlo pomocí čisté vody a houby.
Řiďte se pokyny výrobce tapet.
b) Vliesové tapety: Naneste lepidlo na stěnu důkladně pomocí válečku pro tři nebo čtyři pruhy tapety. Okamžitě tapetu nalepte. Otřete
přebytečné lepidlo a náhodné stříkance čistým navlhčeným hadrem
nebo houbou. Řiďte se pokyny výrobce tapet. S ohledem na proměnné
podmínky, které jsou mimo naši kontrolu, neposkytuje výrobce žádné
záruky, vyjádřené ani implikované, a nepřebírá odpovědnost za výsledky
použití tohoto produktu.

METYLAN LIQUID – Tekuté lepidlo na tapety – koncentrát

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota:
Rozpustnost:
Viskozita:
		
		
Struktura pasty
připravené k použití:
Barva:
pH hodnota pasty:
Balení:

1,1–1,2 g/ml
přibližně 2 minuty
při směšovacím poměru 1:10 po 3 min.
9000–13000 mPas
(BF, RVT, 20 ot./min. 20 °C)
homogenní, hustá
mléčně bílé lepidlo
7–9 pH
Láhev 500 g

POMĚR SMĚSI A VYDATNOST
Účel
Poměr
použití
míchání
Základní nátěr
1:20
na stěnu
Papírové
1:10
tapety
Těžké tapety
jako vinyl, vlies,
1:8
z přírodních
vláken
Sklovláknité
tapety (hladké,
1:6
strukturované)

Množství
vody (L)
10

Vydatnost
na cca
100 m²

–

5

25–30 m² 5 role*

4

20–25 m²

4 role*

3

15–20 m²

–

* Role podle evropských norem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.
Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit
uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel.: (+420) 220 101 101
www.metylan.cz

