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TECHNICKÝ LIST

Metylan Ovalit TM
Lepidlo na tapety

MATERIÁL
Popis produktu: Disperzné lepidlo na tapety pripravené na okamžité
použitie.
Oblasť použitia: Vhodné na lepenie textilných tapiet, hrubých tkaných
tapiet, kovových tapiet, PVC filmov na tkaných povrchoch, velúrových
tapiet so semišovým efektom. Možnosť použitia ako aditívum (približne
20% do Metylanu Special).

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Pripravené na okamžité použitie
Pasta – jednoduché nanášanie
Vysoká odolnosť proti vlhkosti
na použitie v kuchyniach a kúpeľniach
Po zaschnutí transparentné
Možné aplikovať valčekom A1 alebo špachtľou B2

SPRACOVANIE
Príprava podkladu: Vhodný na interiérové omietky (EN 18550),
sadrokartón, drevotrieskové dosky a drevené preglejky. Povrchy pre aplikáciou musia byť čisté, suché, porézne materiály zbavené prachu, voľných častíc, mastnoty, silikónov a všetkých ostatných kontaminovaných
častí, ktoré môžu spôsobiť problémy s priľnavosťou. Nevhodné na povrchy, ktoré sú permanentne zaťažené vlhkosťou najmä z vonku, plesnivé
steny a steny napadnuté lišajníkmi. Tieto steny musia byť pred použitím
Metylan Ovalitu TM dôkladne vyčistené a vysušené.
Penetrácia podkladu: Farby na vodnej báze a staré tapety musia byť
kompletne odstránené. Steny natreté disperznými nátermi sa nemusia
odstraňovať, ale najskôr musia byť otestované kvôli stabilite. Lakované
povrchy musia byť obrúsené a umyté čistou vodou. Na penetráciu odporúčame použiť Metylan Ovalit P Plus. Drsné povrchy sa musia vopred

zbrúsiť. Veľmi nasiakavé povrchy musia byť napenetrované v adekvátnom pracovnom čase. Drevotrieskové dosky a preglejky musia byť
ošetrené penetračným náterom na rozpúšťadlovej báze. Neporézne alebo
veľmi zle nasiakavé povrchy sa musia najprv aplikovať papierové alebo
netkané podložky kvôli príprave nasiakavého podkladu.
Tapetovanie:
tkané tapety
velúrové tapety so semišovým efektom
lepenie textilných obložení, dekorácií na steny
sklené vlákna
Nepracujte ak je teplota v miestnosti nižšia ako +18°C, zabránite tak
zmrašťovaniu a zvlneniu spôsobenému predĺžením doby schnutia a vysokej relatívnej vlhkosti. Lepidlo aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách
na podklad s použitím valčeka. Pri izbovej teplote sa môže pracovný
čas predĺžiť pridaním 10 – 20% Metylanu Special priamo do lepidla
(pomer riedienia: 1:20). Pripravený kus tapety aplikujte na vlhké lepidlo a pritlačte tapetovacím valčekom zhora nadol. Dajte pozor, aby
lepidlo nepresiaklo na povrch tapety. Tkané tapety sa môžu spájať aj
prekrývaním. Táto metóda sa používa na tapetovanie vonkajších rohov.

METYLAN OVALIT TM – Lepidlo na tapety

kovové (pokovované) tapety
pokovované, plastové fólie s papierovou zadnou stranou
Lepidlo aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách na podklad s použitím
valčeka. Narezané pásy tapiet zaveste na steny, rozviňte a kovovo-papierovou zadnou časťou upevnite na vlhké lepidlo. Vyrovnajte vertikálne
a vyhlaďte smerom nadol tak, aby nedošlo k prekrytiu pásov tapety.
Na vyhladenie tapiet použite valček. Výnimkou sú tenké, kovové tapety, na ktoré je potrebné aplikovať lepidlo priamo na tapetu (lepenie
do Metylanu Special (1:20), pridajte 20% Metylan Ovalitu TM).
PVC tapety s tkanou zadnou stranou
Tapety narežte na požadovanú dĺžku s 6 – 10 cm rezervou a každý
pás upevnite na vrchný okraj. Metylan Ovalit TM aplikujte rovnomerne
v tenkých vrstvách, na každý pás samostatne maliarskym valčekom.
Tapety položte na mokré lepidlo a vertikálne zarovnajte. Na vyhladenie
povrchu tapiet použite plastovú tapetovaciu špachtľu. Pracujte zhora
nadol, aby ste dôkladne odstránili vzduchové bubliny. Pri lepení ťažkých
tapiet odporúčame pred zavesením navlhčiť zadnú stranu. Narezané pásy
tapiet odrolujte a nechajte 30 minút položené v lepidlovom lôžku, ktoré
musí byť nanesené na povrch ešte pred zavesením na stenu. Kvôli veľmi
štruktúrovanej zadnej strane odporúčame lepidlo aplikovať V prípade, že
je zadná strana veľmi štruktúrovaná odporúčame použiť zubová stierka.
vinylové tapety
štruktúrované vinylové tapety
Na lepenie tohto typu tapiet odporúčame použiť Metylan Special + 20%
Metylanu Ovalit TM. Metylan Ovalit TM zvyšuje počiatočnú priľnavosť,
zabraňuje naťahovaniu/krúteniu koncov tapiet a pri následnej re-dekorácií zabezpečí, že zadná papierová strana po odstránení vinylovej časti
tapety zostáva prilepená k povrchu.

UPOZORNENIE:

NEPREHLIADNITE
Pracovné nástroje po použití, okamžite umyte vodou. Zvyšky lepidla
ihneď odstráňte z umývateľných tapiet špongiou a usušte. Zmrznuté
lepidlo pomaly aklimatizujte na izbovú teplotu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota:
Barva:
Štruktúra pasty
pripravená na použitie:
Aplikačná teplota:
Pracovný čas:
		
Riedenie:
		
		
		
Stabilita lepeného spoja:
		
Horľavosť:
		
		
		
Skladovanie:
		
Spotreba:
		
		
Balenie:

1,0 g/cm³
Biela, po vytvrdnutí transparentná
Homogénna, hustá
> +10°C
Až do 30 min., závisí od aplikovaného
množstva, povrchu a izbovej teploty.
Metylan Ovalit TM je pripravený
na okamžité použitie. Ak je potrebné
predĺžiť pracovnú dobu je možné pridať
10 – 20% Metylanu Special.
Odoláva všetkých zvyčajným vplyvom
a záťažiam vyskytujúcim sa v interiéri.
Ťažko horľavý. Certifikát: International
Convention for Safety of Life at Sea
(SOLAS, 1974) – Marine Professional
Association.
12 mesiacov na suchom mieste a dobre
uzavretom obale, chráňte pred mrazom.
Cca 200 – 275 g/m², závisí od typu
tapiet. Pri nanášaní zubovou stierkou
cca 400 g/m².
750 g, 5 kg, 10 kg

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.
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