TECHNICKÝ LIST
METYLAN LEPIDLO NA OKRAJE A OPRAVY TAPIET
DISPERZNÉ LEPIDLO
MATERIÁL
Označenie výrobku:
Metylan Lepidlo na okraje a opravy tapiet
Druh materiálu:
Disperzné lepidlo
Oblasť použitia:
씰 na lepenie okrajov tapiet na nasiakavé povrchy a opravné práce
씰 na opravy všetkých druhov tapiet
씰 na lepenie odstávajúcich švov vnútorných a vonkajších okrajov rohov, pri okenných otvoroch
씰 na lepenie prasknutých častí tapiet
Veľkosť balenia:
tuba: 60 g

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
lepidlo je pripravené na okamžité použitie
vhodné na všetky typy tapiet
씰 vysoká lepiaca sila
씰 vynikajúca tepelná odolnosť
씰 jednoduchá aplikácia
씰 bez rozpúšťadiel
씰
씰

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota:
Farba:
Aplikačná teplota:
Otvorená doba:
Nanášanie:
Spotreba:

1,03 g/cm3
biela, po vytvrdnutí transparentná
nad +5°C
maximálne 30 min. v závislosti od aplikovaného množstva a aplikačnej teploty
priamo z tuby, resp. stierkou
podľa podkladu 100-250 g/m2

SPRACOVANIE
Podklad:
Podklad musí byť hladký, čistý, suchý.
Nanášanie lepidla:
Na stenu alebo na tapetu naneste tenkú vrstvu lepidla, tak aby bol ním celý povrch pokrytý. Tapetu pritlačte na stenu. Zvyšky lepidla ihneď odstráňte
vlhkou handričkou. Lepený spoj odoláva vlhkosti. Z tohto dôvodu je lepidlo vhodné na lepenie tapiet v kuchyniach a v miestnostiach s vyššou
vlhkosťou. Po vytvrdnutí je spoj transparentný. Vhodné pre interiér.

NEPREHLIADNITE
Pokyny na likvidáciu:
Vytvrdnuté zvyšky lepidla môžete pridať do komunálneho/remeselného odpadu v súlade s miestnymi predpismi. Obaly odovzdávajte na recykláciu
len úplne vyprázdnené, bez zvyškov produktu.
Čistenie náradia:
Lepidlom znečistené náradie ihneď umyte v studenej vode.
Skladovanie:
Skladujte v dobre uzavretom obale. Chráňte pred mrazom. Spotrebujete do 12 mesiacov od dátumu výroby označenom na tube.
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UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame
urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené
informácie svoju platnosť.
DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.metylan.sk
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