METYLAN NORMAL
ADEZIV PENTRU TAPET
CARACTERISTICI
• putere de lipire mare
• ușor de corectat
• ușor de amestecat și aplicat
• pastă omogenă
• permite alunecarea ușoară pentru potrivirea perfectă
a modelelor
• rezistență la fluctuațiile de temperatură, calcar și beton
• fără conservanți, adecvat pentru uzul copiilor (de exemplu
în grădinițe)

DOMENII DE UTILIZARE
Adeziv metilcelulozic de înaltă calitate pentru lipirea eficientă a tapetelor ușoare și standard 1 (DIN
EN 233).
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detalii la acoperiri admise pentru pereți

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE
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DIN EN 233 0,53m * 10,05m

AMESTECAREA PULBERII:
Amestecați conținutul pachetului (de ex. 125 g)
în decurs de 15 secunde într-o găleată curată cu
apă rece (de ex. 71/2 l). Repetați după 2–3 minute.
Amestecați din nou după 20 de minute, produsul
este gata de utilizare.
Recomandare: Țineți pachetul deschis cu pastă
aproape de suprafața apei și turnați pulberea în
zona exterioară a vârtejului de apă; prin aceasta
se reduce ridicarea prafului și riscul de formare a
cocoloașelor.

conformitate cu cerințele standard.
Suprafețele substrat trebuie să fie uscate, curate
(de ex., fără praf, murdărie, grăsimi, ceară etc.),
rezistente, cu absorbție uniformă și netede. Tapetele
și pasta veche trebuie îndepărtate cu un agent de
îndepărtate a tapetului. Suprafețele poroase trebuie
amorsate cu o amorsă adecvată destinată aplicării
tapetului (de ex. Metylan Primer).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:
Înainte de aplicarea tapetului pe orice suprafață,
trebuie să vă asigurați că aceasta este în

În funcție de acoperirea de perete aleasă,
poate fi necesar să se îndeplinească cerințe
suplimentare.

Lăsați să se usuce bine înainte de aplicarea
tapetului/acoperirii pentru pereți.

APLICARE (aplicați pastă pe perete):
Pensulați uniform pe spatele tapetului cu o perie
cu fire scurte (sau folosiți o mașină de aplicat
pasta), lăsați să se moaie și apoi aplicați.
Ștergeți cu o lavetă curată, umedă sau cu un
burete excesul de pastă și zonele împroșcate
accidental.
Respectați instrucțiunile producătorului tapetului.
COMBINAREA CU ALTE PRODUSE:
+ A1065 Metylan Ovalit TM
Este permis și chiar, în unele cazuri, se recomandă
să se combine adezivul de dispersie Metylan
Ovalit TM cu o pastă de Metylan amestecată (de
ex. o găleată de 750 g la 4 l pastă Metylan).
Beneficiile sunt aderență inițială crescută,
rezistență la umezeală și rezistența lipiturii.

CAPACITĂȚI:
• Adeziune pentru acoperiri mai grele de pereți
• Adeziune a acoperirilor de perete detașabile (de
ex. vinil cu strat de hârtie, formând o suprafață
care se poate prelucra din nou după cojirea
stratului superior de vinil în cadrul procesului de
redecorare
• Crearea de îmbinări suprapuse (cu excepția
celor de vinil pe vinil sau similar) acolo unde este
necesar (de ex. la colțurile pereților)
CURĂȚAREA SCULELOR:
Cu apă, imediat după utilizare.
ELIMINAREA PRODUSULUI:
Eliminați deșeurile și reziduurile în conformitate
cu cerințele autorităților locale.
Folosiți pentru reciclare ambalajele doar când
sunt complet golite.

DATE TEHNICE
Densitate vrac:				
					
Temperatură de lucru: 			
Raport de amestec: 			
Culoare:					
Consistență:				
Valoarea pH-ului pastei: 			
					
Consum: 				
Acoperire:				
Aplicare (aplicați pastă pe perete): 		
Termen de valabilitate:			
Depozitare & transport:			
					
					
					
Durabilitate (după amestecare):		
Fiabilitatea lipiturii:			
Permeabilitate la vapori:			
(Valoare Sd)				
					
					
					

310-360 g / l
(Metodă internă: 91001001)
nu folosiți sub 10 °C (temperatura camerei și a suprafeței)
vezi tabelul (de ex. 1: 60 125 g în 71/2 litri de apă)
transparent
pastă, densă, groasă
aprox. 6,5 – 8,0
(Metodă internă: 00313501)
150 – 200 g/m2²
aprox. 40 m (64 m dimensionare)
pensulă sau mașină de aplicat pasta
24 de luni
Produsul are rezistență la temperatură (-20 °C la +50 °C).
În condițiile uzuale de depozitare și transport, nu sunt de
așteptat deteriorări ale produsului. Depozitați într-un
recipient original sigilat, protejat împotriva umezelii.
Până la 7 zile (în funcție de condițiile de mediu)
Rezistă la influențe și solicitări normale la interior
Permeabil la vapori (în conformitate cu DIN 4108-3, 3.1.4)
Sd [m] ≤ 0,01
Metodă în conformitate cu:
DIN EN ISO 12572 (09-2001)
aprox. 200 g/m2

LIMITĂRI
Generalități: nu este adecvat în zone de dușuri sau alte zone cu expunere ridicată sau permanentă la
apă.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
Înainte de a utiliza produsul, consultați fișa tehnică de securitate aferentă materialului, disponibilă pe
la cerere.

DIMENSIUNEA PACHETULUI
Dimensiuni standard ale pachetului
125g

