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TECHNICKÝ LIST

Metylan Normal
Lepidlo na tapety

MATERIÁL
Popis produktu: Vysoce kvalitní lepidlo z metylcelulózy.
Oblast použití: Pro lepení všech papírových tapet.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Vysoká lepivost
Vysoká odolnost proti vlhkosti
Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
Dobré krytí rubu tapet
Odolné proti teplotním výkyvům, vápnu a cementu
Snadné rozmíchání, snadné nanášení

ZPRACOVÁNÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE

Podklad: Podklady musí být hladké, suché, čisté, savé a nosné.

Čištění pracovních přístrojů a nástrojů: Studenou vodou.

Příprava podkladu: Stěny a stropy důkladně očistit. Tapety odstranit
odstraňovačem tapet Metylan. Trhliny a otvory uzavřít tapetářskou
a renovační stěrkovací hmotou Metylan nebo plnicí stěrkovací hmotou
Metylan. V případě potřeby podklad ošetřit nebo vyhladit plošnou stěrkou Metylan. Silně savé podklady natřít lepidlem na tapety Metylan
(poměr 1:80).

Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla na líci ihned opatrně
odstranit houbou a čistou vodou.

Naředení lepidla: Obsah balení zamíchat do studené vody (poměr viz.
tabulka). Po 2–3 minutách ještě jednou promíchat. Po cca 20 minutách
dobře promíchat a Metylan je připraven k použití.
Tapetování: Tapety rovnoměrně natřít lepidlem, složit a nechat měknout. Potom tapetovat.

Skladování:
V originálním uzavřeném obale, na suchém místě při teplotách +5 až +20
°C. Chraňte před přímým slunečním světlem. Min. trvanlivost: viz. obal.

METYLAN NORMAL – Lepidlo na tapety

TECHNICKÉ ÚDAJE
Báze:
Hmotnost v sypkém stavu:
Rozpustnost:
		
Vzhled roztoku:
pH vodního roztoku:
Vlastnosti hotového lepidla:
Balení:

Metylcelulóza
310–360 g/litr
Během cca 20 minut se rozpustí
ve studené vodě
Transparentní
V neutrální oblasti (okolo pH 7)
Netáhne se, poddajné
125 g krabička

POMĚR SMĚSI A VYDATNOST
Účel
použití
Základní nátěr
na stěnu

Poměr
míchání

Objem vody
na jedno
balení

1:80

8

100 m²

–

Lehká tapeta

1:70

8 3/4

50 m²

10 role*

Normální tapeta

1:60

7 1/2

40 m²

8 role*

Těžká tapeta

1:50

6 1/4

30 m²

6 role*

Vydatnost
balení na cca

* 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

