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TECHNICKÝ LIST

Metylan Ovalit TM
Lepidlo na tapety

MATERIÁL
Popis produktu: Disperzní lepidlo na tapety připravené k okamžitému
použití.
Oblast použití: Vhodné na lepení textilních tapet, hrubých tkaných
tapet, kovových tapet, PVC filmů se tkaným povrchem, velurových tapet
se semišovým efektem. Možnost použití jako aditivum (přibližně 20%
do Metylanu Special).

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Připraveno k okamžitému použití
Pasta – jednoduché nanášení
Vysoká odolnost proti vlhkosti vhodné
pro použití v kuchyních a koupelnách
Po zaschnutí transparentní
Lze aplikovat válečkem A1 nebo špachtlí B2

ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu: Vhodný na interiérové omítky (EN 18550), sádrokarton, dřevotřískové desky a dřevěné překližky. Povrchy pro aplikaci
musí být čisté, suché, porézní materiály zbavené prachu, volných částic, mastnoty, silikonu a všech ostatních kontaminovaných částí, které
mohou způsobit problémy s přilnavostí. Nevhodné na povrchy, které
jsou permanentně zatížené vlhkostí zejména z venku, plesnivé stěny
a stěny napadnuté lišejníky. Tyto stěny musí být před použitím Metylan
Ovalitu TM důkladně vyčištěné a vysušené.
Penetrace podkladu: Barvy na vodní bázi a staré tapety musí být
kompletně odstraněné. Stěny natřené disperzními nátěry se nemusí
odstraňovat, ale nejdříve musí být otestované kvůli stabilitě. Lakované
povrchy musí být obroušené a umyté čistou vodou. Na penetraci doporučujeme použít Metylan Ovalit P Plus. Drsné povrchy se musí nejdříve

zbrousit. Velmi savé povrchy musí být napenetrované v adekvátním
pracovním čase. Dřevotřískové desky a překližky musí být ošetřené
penetračním nátěrem na bázi rozpouštědel. Pokud jde o neporézní nebo
velmi špatně savé materiály, nejdříve se musí aplikovat papírová nebo
netkaná podložka kvůli přípravě nasákavého podkladu.
Tapetování:
tkané tapety
velurové tapety se semišovým efektem
lepení textilních obložení, dekorací na stěny
sklovláknité tapety
Nepracujte pokud je teplota v místnosti nižší než +18°C, zabráníte tak
smršťování a zvlnění způsobené prodloužením doby schnutí a vysoké relativní vlhkosti. Lepidlo aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách
na podklad s použitím válečku. Při pokojové teplotě se může pracovní
čas prodloužit přidáním 10 – 20% Metylanu Special přímo do lepidla
(poměr zředění: 1:20). Připravený kus tapety aplikujte na vlhké lepidlo
a přitlačte tapetovacím válečkem shora dolů. Dejte pozor, aby lepidlo
neprosáklo na povrch tapety. Tkané tapety se mohou spojovat i překrýváním. Tato metoda se používá na tapetování vnějších rohů.

METYLAN OVALIT TM – Lepidlo na tapety

kovové (pokovované) tapety
pokovované, plastové fólie s papírovou zadní stranou
Lepidlo aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na podklad s použitím
válečku. Nařezané pásy tapet zavěste na stěny, rozviňte a kovovo-papírovou zadní část upevněné na vlhké lepidlo. Vyrovnejte vertikálně a vyhlaďte směrem dolů tak, aby nedošlo k překrytí pásů tapety. Na vyhlazení
tapet použijte váleček. Výjimkou jsou tenké, kovové tapety, na které je
třeba aplikovat lepidlo přímo na tapetu (lepení – do Metylanu Special
(1:20) přidejte 20% Metylan Ovalitu TM).
PVC tapety s tkanou zadní stranou
Tapety nařežte na požadovanou délku s 6 – 10 cm rezervou a každý pás
upevněte na horní okraj. Metylan Ovalit TM aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na každý pás samostatně malířským válečkem. Tapety
položte na mokré lepidlo a vertikálně zarovnejte. Na vyhlazení povrchu
tapet použijte plastovou tapetovací špachtli. Pracujte shora dolů, aby
jste důkladně odstranili vzduchové bubliny. Při lepení těžkých tapet doporučujeme před zavěsením navlhčit zadní stranu. Nařezané pásy tapet
odrolujte a nechejte 30 minut položené v lepidlovém lůžku, které musí
být nanesené na povrch ještě před zavěšením. Kvůli velmi strukturované
zadní straně doporučujeme lepidlo aplikovat pomocí zoubkované stěrky.
vinylové tapety
strukturované vinylové tapety
Na lepení tohoto typu tapet doporučujeme použít Metylan Special +20%
Metylanu Ovalit TM. Metylan Ovalit TM zvyšuje počáteční přilnavost,
zabraňuje natahování/kroucení konců tapet a při následné redekoraci
zabezpečí, že žádná papírová strana po odstranění vinylové části tapety
zůstane přilepená k povrchu.

UPOZORNĚNÍ:

NEPŘEHLÉDNĚTE
Pracovní nástroje po použití okamžitě umyjte vodou. Zbytky lepidla
ihned odstraňte z umyvatelných tapet houbou a usušte. Zmrzlé lepidlo
pomalu aklimatizujte na pokojovou teplotu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota:
Barva:
Struktura pasty
připravené k použití:
Aplikační teplota:
Pracovní čas:
		
Ředění:
		
		
		
Stabilita lepeného spoje:
		
Hořlavost:
		
		
		
Skladování:
		
Spotřeba:
		
		
Balení:

1,0 g/cm³
Bílá, po vytvrdnutí transparentní
Homogenní, hustá
> +10°C
Až do 30 min., závisí na aplikovaném
množství, povrchu a teplotě v místnosti.
Metylan Ovalit TM je připravený
k okamžitému použití. Pokud je třeba
prodloužit pracovní čas je možné přidat
10 – 20% Metylanu Special.
Odolává všem běžným vlivům a zátěžím,
které se vyskytují v interiéru.
Těžce hořlavý. Certifikát: International
Convention for Safety of Life at Sea
(SOLAS, 1974) – Marine Professional
Association.
12 měsíců na suchém místě a v dobře
uzavřeném obalu, chraňte před mrazem.
Cca 200 – 275 g/m², závisí na typu
tapet. Při nanášení zubovou stěrkou
cca 400 g/m².
750 g, 5 kg, 10 kg

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

