Kvalita pro profesionály

TechnickÝ list
Metylan SPEcIAL
Vysoce kvalitní speciální lepidlo na tapety z metylcelulózy s umělou pryskyřicí.

OBLAST POUŽITÍ
Pro bezpečné lepení těžkých papírových tapet, profilovaných tapet, tapet ze surových vláken, strukturních tapet, netkaných tapet
Stabilit® s hladkým rubem, vinylových tapet, tapet z přírodních surovin (např. trávy, dřeva, korku, juty, hedvábí, lnu), fototisků,
tekka, textilních tapet, makulatury v rolích a beze zbytku odstranitelných tapet.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•

Vysoká, zesílená lepivost
Vysoká odolnost proti vlhkosti
Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
Dobré krytí rubu tapet
Odolné proti teplotním výkyvům, proti vápnu a cementu
Snadné rozmíchání, snadné nanášení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní materiál
Hmotnost v sypkém stavu
Rozpustnost
Vzhled roztoku
Hodnota pH vodního roztoku
Vlastnosti hotového lepidla

		

		

Metylcelulóza s umělou pryskyřicí
500 – 600 g/litr
Během cca 30 minut se rozpustí ve studené vodě
Mléčně bílý
V neutrální oblasti (okolo pH 7)
Netáhne se, husté

BALENÍ
Láhev 1 litr.

Karton 40ks

Podklady
Podklady musí být hladké, suché, čisté, savé a nosné.

Příprava podkladu
Stěny a stropy důkladně očistit. Staré tapety odstranit odstraňovačem tapet Metylan Odstraňovač Tapet. Trhliny a otvory uzavřít
tapetářskou a renovační stěrkovací hmotou Metylan. V případě potřeby vyhladit podklad plošnou stěrkou Metylan.
Silně savé podklady natřít lepidlem na tapety Metylan spezial (poměr 1:40).

Rozmíchání lepidla
Obsah balení zamíchat do studené vody (poměr viz tabulka). Po 2-3 minutách ještě jednou promíchat. Po cca 30 minutách
dobře promíchat: Metylan je připraven k použití.

Tapetování
a) Tapety a surové vlákno
Rovnoměrně potřít lepidlem, složit a nechat změknout. Pak tapetovat.
b) Strukturální tapety
Tapety rovnoměrně natřít lepidlem, jednou přeložit v polovině a srolovat. Po dostatečném změknutí (cca 10 minut) nalepit „na
styk“, válečkem nebo stěrkou přitlačit tak, aby se netvořily vzduchové bubliny.
c) Netkané tapety s hladkým rubem
Lepidlo nanést na podklad kartáčem nebo válečkem v nepříliš silné vrstvě. Pruhy přiložit „na styk“ do ještě vlhkého lepidla a
válečkem z pěnové gumy přitlačit tak, aby se netvořily vzduchové bubliny.
d) Přidání disperzního lepidla
Přidání cca 20 % disperzního lepidla (do rozmíchaného lepidla) zvyšuje odolnost vůči vlhkosti a pevnost. Mimoto umožňuje
přídavek disperzního lepidla u štěpitelných tapet, resp. štěpitelné makulatury, po stažení vrchní vrstvy při správném zpracování
přetapetování zbylé vrstvy papíru.
e) Ostatní:
Odstávající spáry (papírový rub na vinylový líc) např. v rozích, kolem komínů a v okenních otvorech přilepit lepidlem na spáry a
pro opravy Metylan Naht und Reparatur (na opravy).
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Čištění pracovních nástrojů
Studenou vodou.

Odstraňování zbytků lepidla
Zbytky lepidla na líci ihned odstranit houbou a čistou vodou.

Bezpečnostní opatření
Nejsou nutná.

Skladování
Prášek skladovat v suchu. Minim. trvanlivost: viz obal.

Další poznámky
Dbát na doporučení výrobců tapet.

Upozornění
Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností.
Pozor: Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. Vzhledem k podmínkám zpracování a užití, které leží mimo
oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních
pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listu vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití. V rámci našich prodejních
podmínek přebíráme záruku za trvale neměnnou vysokou kvalitu našeho výrobku.
Distributor:
Henkel CR spol. s r.o.,
U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.metylan.cz
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