Henkel

Kvalita od firmy HENKEL

Technický list
Metylan tekuté lepidlo - koncentrát
I. Materiál
Popis produktu:
Lepicí pasta na t žké tapety
A 1080-03

Aplikace:

Balení:

Pro spolehlivé nalepení t žkých
papírových tapet, tapet z p írodních
surovin, strukturovaných tapet,
vinylových tapet a vliesových tapet.

Láhev 500 g netto.

Ozna ení:
Vysoce kvalitní kapalné
koncentrované metylcelulózové
lepidlo
se syntetickou prysky icí

II. Speciální
vlastnosti
Okamžitá rozpustnost
Vysoká odolnost proti vlhkosti
Mimo ádné silné lepidlo pro
spolehlivé a dlouhodobé výsledky
Homogenní konzistence pro snadné
nanášení
Vysoká po áte ní p ilnavost s
dobrou možností oprav (posouvání)
Dovoluje snadné posouvání, které
umož uje perfektn napojit vzorek
Odolné proti teplotním výkyv m,
proti vápnu a cementu.

Hustota:
1,1 – 1,2 g /ml

Struktura pasty p ipravené k
použití:

Rozpustnost:

homogenní, hustá

ibližn 2 minuty

Barva:
mlé

Viskozita
i sm šovacím pom ru 1 : 10 po 3 min.
9000 – 13000 mPas
(BF, RVT, 20 ot./min. 20°C)

pro
Rozpustný
pom r p i 200 g sm šov.

bílé lepidlo

pH hodnota pasty:
pH = 7 - 9

posta uje pro cca.
m²
role

pom r

množství vody
(L)

lepení/p edklížení

1 : 20

10

100

---

Papírové tapety

1 : 10

5

25 - 30

5

žké tapety jako
vinyl, vlies,
z p írodních vláken

1:8

4

20 - 25

4

Sklovláknité tapety
(hladké,
strukturované)

1:6

3

15 – 20

-

standardní role 10, 05 x 0,53 m
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III. Aplikace
a pokyny pro
lepení
Plochy:
Podklady musí být isté, suché, hladké,
upravené a stejnom rn savé, bez
prachu, ne istot, mastnoty, vosku nebo
plísní.

Pokyny pro míchání:
Použijte isté v dro a rozmíchejte celý
obsah láhve za stálého míchání ve
studené vod . Nep idávejte více vody,
než je specifikováno.
Vlijte obsah láhve do vody, svižn
míchejte po dobu 30 sekund.
Po 1 minut znovu promíchejte a po 2
minutách op t d kladn promíchejte
Nyní je pasta p ipravena k použití.

Pokyny k použití:
íprava podkladu (st ny):
Nat ené st ny a vysoce glazované
neporézní st ny je t eba mírn
ebrousit a omýt domácím isticím
prost edkem s obsahem pavku.
Staré tapety a zbytky starých lepidel
musí být odstran ny pomocí
odstra ova e tapet Metylan
Odstra ova tapet.
Porézní substráty je t eba p edem nat ít
lepidlem.
ed nalepením tapet je t eba nechat
lepidlo d kladn uschnout.

a) Nanášení na tapety
Tapety natírejte rovnom rn pomocí
št tky s krátkými št tinami. Nanášejte
lepidlo rovnom rn , nechejte tapetu
zm knout a poté ji nalepte na st nu.
žké tapety pot ebují více asu na
absorbování pasty a mohou vyžadovat
druhou vrstvu. Po nalepení okamžit
ot ete všechno p ebyte né lepidlo
pomocí isté vody a houby.
te se pokyny výrobce tapet.

b) Vliesové tapety
Naneste lepidlo na st nu d kladn
pomocí vále ku pro t i nebo ty i pruhy
tapety.
Okamžit tapetu nalepte.
Ot ete p ebyte né lepidlo a náhodné
st íkance istým navlh eným hadrem
nebo houbou.
te se pokyny výrobce tapet.

S ohledem na prom nné podmínky,
které jsou mimo naši kontrolu,
neposkytuje výrobce žádné záruky,
vyjád ené ani implikované, a nep ebírá
odpov dnost za výsledky použití tohoto
produktu.
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