A ragasztók keverési aránya
A megfelelô Metylan ragasztó
kiválasztása a különbözô tapétákhoz
Elsôsorban ajánlott Metylan ragasztó
Lehetséges Metylan ragasztó
*: erôsítés céljából - szükség esetén - Metylan
Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó
adagolható hozzá.
**: csak száraz körülmények között, a
felragasztott tapéta nedvességet késôbb sem
kaphat.

Metylan normal tapétaragasztó

Metylan spezial speciális
tapétaragasztó

Metylan instant special tapétaragasztó

Metylan direct tapétaragasztó Vlies
tapétákhoz

Metylan secura tapétaragasztó

Metylan Üvegszövet- és textiltapéta
ragasztó

Metylan bordûrragasztó
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Könnyû tapéta
Normál tapéta
Nehéz tapéta
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Vinyil-, habrátétes-, strukturatapéta
Papírhordozójú textil-, nád-, gyékénytapéta stb.
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Sima hátoldalú vlies tapéta
Domborított hátoldalú vlies tapéta
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Fûrészporos tapéta
Struktúrált hátoldalú vlies tapéta
Üvegszövet

Arány

A csomag
tartalmához
szükséges víz
(liter)

A csomag tartalma
A csomag
ekkora felület
tartalma ennyi
bevonásához tekercs tapétához
elegendô (m2)
elegendô

1:70
1:60
1:50

8,75
7–7,5
6,25

45–50
35–40
30

kb. 9–10
kb. 7–8
kb. 6

1:25
1:20

5
4

20–25
20

kb. 4-5
kb. 4

1:20
1:17

4
3,5

20–22
18–20

kb. 4
kb. 3,5–4

1:11
1:10
1:8

5,5
5
3,5

30
20–25
18–20

Biztos partner
a tapétázásban!

* 500g mennyiség esetén

**

Könnyû- és középnehéz papírtapéta
(< 130 g/m2)

**

*

*

Nehéz papírtapéta (> 130 g/m2)

A tapéták jelölései

Fûrészporos tapéta
Átfesthetô struktúra tapéta

Selyem tapéta

*

*

*

vízálló

lemosható

nedvesen
jól tisztítható

lesúrolható

a súrolást
jól bírja

gyenge
színtartósság

*

jó színtartósság

a ragasztót
a tapétára
kell felvinni

a ragasztót a
tapétázandó
felületre kell
felhordani

Habrátétes tapéta

**

*

*

megfelelô
színtartósság

*

• Gyorsan és csomómentesen oldódik
• Száradás után áttetszô
• Kiváló tapadás a mûgyanta tartalomnak köszönhetôen
• Cement- és mészálló
• UV-, hô- és nedvességálló

Vinyl tapéta (papír és vlies hátoldallal)

*

*

A Metylan ragasztók legfontosabb tulajdonságai

Többrétegû papírtapéta
Vlies tapéta (domborított és sima
hátoldallal)

*

*

Trend- és vario vlies, üvegfátyol tapéta

illesztés
egyenes
váltakozó
eltolt illeszkiváló
nagyon jó
téssel
nélkül
illesztéssel
irányban
színtartósság színtartósság
ragasztható ragasztandó ragasztandó ragasztandó

Nehéz textil, parafa, nád stb. tapéta

Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Telefon: 06-1/372-55-55
Mûszaki szaktanácsadás: 06-27/314-835
www.ragasztas.hu

Üvegszövet tapéta
Bordûrök

ragasztóval
a külsô
bevont tapéta maradvány
nélkül
színoldal nedvesen kell
(csak nedeltávolítani
eltávolítható
eltávolítható
vesíteni kell)

dombor
nyomott

ütésálló

Metylan – mesterien. egyszerûen.

Metylan Tapétaragasztók
Metylan normal

Metylan spezial

125 g

200 g

Metylan Tapétázási segédanyagok

Metylan instant
spezial

Metylan direct

200 g

		

Metylan alapozó

200 g
1l,5l

• 20 perc alatt felhasználásra kész
• Rendkívül kiadós
• Kiváló kezdeti tapadás, jól
korrigálható
• Elsôsorban könnyû és középnehéz
papírtapétákhoz

• Rendkívül jó ellenálló képesség a
nedvességgel szemben
• 20 perc alatt felhasználásra kész
• Fokozott tapadási szilárdság, korrigálható
• Elsôsorban fûrészporos és nehéz
papírtapétákhoz, papír hátoldalú vinil
tapétákhoz

Metylan secura
500 g

• Rendkívül jó ellenálló képesség a
nedvességgel szemben
• Rendkívül gyorsan, 3 perc alatt
felhasználásra kész
• Fokozott tapadási szilárdság, jól korrigálható
• Elsôsorban fûrészporos és nehéz
papírtapétákhoz, papír hátoldalú vinil
tapétákhoz

Metylan
Üvegszövet- és
textiltapéta ragasztó

			
			
			

750 g,
10 kg

• Kiemelten magas tapadási szilárdság
• Rendkívül gyorsan, 3-5 perc alatt
felhasználásra kész
• Nem csöpög, nem fröccsen
• A vlies tapéták ragasztója
• A felragasztott vlies tapéta felújításkor
szárazon lehúzható
• Csaknem valamennyi tapéta típushoz
alkalmas

Metylan
bordûrragasztó
250 g

• Speciális, nehéz tapéták ragasztására is alkalmas
• Nagy kezdeti tapadás és ragasztási szilárdság
• Tapadásfokozó (a Metylan bekevert poralakú
ragasztókhoz adagolva)
• Felhasználásra kész, diszperziós ragasztó

• Felhasználásra kész
• Vinilt is ragaszt vinil felületre
• Megakadályozza a papír alapú vinil bordûr
felpördülését
• Hosszú nyitott idôvel rendelkezik
• Valamennyi bordûr típushoz alkalmazható

		

Metylan
tapéta utánjavító
és szélragasztó

• Felhasználásra kész, diszperziós ragasztó
• Valamennyi tapéta típus utólagos
javítóragasztásához
• Ajtó és ablak szegélyekre történô
ragasztáshoz kiváló
• Tapéta szélek nem nedvszívó felületre
történô ragasztására is alkalmas

Metylan
tapétaszél simító
roller

Metylan
tapétasimító spatula

• Tapétaszélek falhoz préselésére és
áthengerlésére szolgál
• Rugalmas poliuretán habból készült
görgô

• A tapétát buborék- és ráncosodás
nélkül simítja a falra
• Hajlékony oldalának köszönhetôen
nem károsítja a tapétát

500 ml

• Tapétázás és festés elôtti diszperziós
mélyalapozó koncentrátum
• Könnyen eltávolíthatóvá teszi a régi
• Egyenletes szívóképességet biztosít
tapétát és az enyves festékeket
• Elôsegíti a tapéta felhelyezésekor a könnyebb • A tapéta az alapfelület sérülése nélkül
igazíthatóságot
bontható
• Gyorsan szárad (1 óra után átfesthetô,
• Koncentrátum: 1 flakon tartalma 100tapétázható)
200 m2 tapéta eltávolítására elegendô
• Koncentrátum: 1:1 vagy 1:2 arányban
hígítandó
• Kiadósság: kb. 20-30 m2/liter

60 g

• 2 az 1-ben: ragasztó és feszültségcsökkentô adalékszer
• Lassan szárad, csökkenti a fûrészporos tapéta
száradásakor fellépô feszültséget (a tapéta szélek nem
válnak szét és nem pöndörödnek ki)
• Kiválóan igazítható
• Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek (tapéta átfestése,
párás levegô)
• Elsôsorban átfesthetô (pl. fûrészporos) tapéta, javító
vlies és üvegfátyol tapétához javasolt
• Csaknem valamennyi tapéta típushoz alkalmas

Metylan
tapétaleoldó

Metylan Szerszámok

Metylan
felületsímító glett

3 kg

• Vízzel bekeverhetô, por alakú
glettanyag
• Hosszú nyitott idôvel rendelkezik
• Beltéri felhasználásra alkalmas
• Max. 3 mm vastagságban hordható fel

Metylan
direct ragasztóhenger

