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 POPIS
Vysoce kvalitní lepidlo na bázi metylcelulózy, se syntetickou pryskyřicí a přísadou pro válečkování.

 TECHNICKÉ POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ
Podklady musí být hladké, čisté a suché a rovněž musí vykazovat rovnoměrnou savost a únosnost i barevnou jednotnost.

  OBLAST POUŽITÍ
Vysoce kvalitní nestříkající lepidlo nanášené válečkováním, se speciální přísadou k čistému a spolehlivému tapetování se všemi 
netkanými textilními tapetami – s hladkou i hrubou rubovou stranou, např. netkané textilní tapety Stabilit® nebo Vliesfaser®.
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  TECHNICKÉ ÚDAJE 

Sypná hmotnost: 460 – 530 g/litr 

Vzhled roztoku: mléčně bílá barva

Základní surovina: metylcelulóza se syntetickou pryskyřicí

pH hodnota vodního roztoku: slabě alkalická (pH = 8-9)

Rozpustnost: Za 3-5 minut rozpuštěno ve studené vodě

Vlastnosti a jakost hotového lepidla: možnost krátkodobého odtržení

  CHARAKTERISTIKA
• Nestříkající lepidlo nanášené přímo na stěnu
• Dobrá reakce při nanášení na stěnu válečkem
• Vysoký stupeň počáteční přilnavosti s dobrou možností 
       dodatečné opravy (možnost posouvání)
• Optimální síla lepení
• Vysoká odolnost proti vlhkosti
• Umožňuje za sucha opět stáhnout kvalitní netkané textilní     
       tapety, např. netkané textilní tapety Stabilit® 

• Lze snadno rozmíchat a snadno se nanáší
• Po 3-5 minutách je připraveno k použití
• Rovnoměrná (homogenní) lázeň
• Odolnost proti vysoké teplotě, vápnu i cementu
• Vhodné i pro tapetovací zařízení
• Tapetování se provádí bezpečně a spolehlivě

                      BALENÍ

balíček 200 g

PřÍPRAVA POdKLAdU
Stěny a stropy je třeba důkladně očistit a zbavit prachu. Tapety se odstraní prostředkem k odstraňování tapet Metylan 
Odstraňovač. Trhliny, praskliny a díry je třeba vyplnit tmelicím prostředkem Metylan Crack Filler nebo výplňovým prostředkem 
Metylan Surface Filler. Drsné podklady se vyrovnají do hladké plochy nebo se předběžně ošetří prostředkem Metylan Surface 
Filler, případně prostředkem na vyrovnání a zaplnění Metylan Crack Filler. Vysoce savé podkady se předem opatří nátěrem 
Metylan Direct (naředění 1:40). Všechny omítky s opadávajícími částicemi je třeba opatřit základovým nátěrem na vodní bázi. 
U podkladů, např. sádrokartonových desek nebo starých omítek, které vykazují barevné rozdíly, se doporučuje předběžné 
ošetření pigmentovaným základovým nátěrem (zejména u prosvítajících netkaných textilních tapet se světlým podkladem).

 POměR SměSI A VYdATNOST:

Účel použití Poměr Obsah balení 
do litrů vody

Vydatnost na cca
     m2    rolí *

Nános prvního nátěru 1:40  8  60-80 -

Netkané textilní tapety (hladké) 1:20 4 20-22  cca 4

 Netkané textilní tapety (hrubé) 1:15 3  15-18  cca 4

Role podle evropských norem (10,5 x 0,53 m)

Kvalita pro profesionály
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Při zpracování tohoto prospektu a technického návodu jsme brali v úvahu současný 
stav technického rozvoje podle našich zkušeností. 

Tyto informace vyházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace 
podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností 

uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit 
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

            UPOZORnĚnÍ

            DisTRiBUTOR

 dALŠÍ POKYNY
Je nutno respektovat pokyny ke zpracování vydané výrobcem netkané textilní tapety.
Likvidace:
a) vytvrzené zbytky výrobku
Odpad z domácnosti, průmyslový odpad obdobný odpadu z domácnosti
b) nevytvrzené zbytky výrobku
Musí se likvidovat odděleně odevzdáním v komunální sběrně. Kód odpadu potřebný k zakázkám na likvidaci ve větším rozsahu 
Vám rádi sdělíme na vyžádání. 
c) beze zbytku vyprázdněné nádoby
Odevzdávají se ve sběrnách pro zhodnocení starého papíru nebo ve sběrnách surovin (např. žlutý pytel na 1 tunu).

 TAPETOVÁNÍ
a) tapetování válečkem
Rozmíchané lepidlo se roztíracím válečkem rovnoměrně nanáší přímo na stěnu. Netkaná textilní tapeta se do nanesené vrstvy 
lepidla přiloží bez čekání na namočení podkladu.

b) tapetovací zařízení
Tapetovací zařízení je třeba nastavit v závislosti na požadované tloušťce nánosu lepidla. Upněte roli, vložte pás tapety, 
protáhněte, odstřihněte a přiložte tapetu bez čekání na namočení podkladu.

Kvalitní netkané textilní tapety, např. Stabilit®, se po přilepení na výše popsané podklady prostředkem Metylan direct dají opět 
za sucha stáhnout.

SPECIÁLNÍ POKYNY

Čištění pracovních přístrojů a nástrojů: 
Studenou vodou.
Odstranění zbytků lepidla:
Zbytky lepidla na přední straně je nutné okamžitě opatrně omýt, popř. vyťukat houbičkou namočenou v čisté vodě.
Ochranná opatření:
Nejsou třeba.
Uskladnění:
Prášek je třeba uchovávat v suchém prostředí.
 

 NAřEděNÍ LEPIdLA
Celý obsah balíčku se najednou a za intenzivního míchání rozmíchá ve studené vodě (poměr viz tabulka). Při rozmíchávání je 
třeba balíček držet těsně nad vodou a v míchání musíte ještě krátkou dobu pokračovat. Po 3-5 minutách je třeba ještě jednou 
intenzivně obrátit a zamíchat. Metylan direct je nyní připraven k použití.
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