Metylan spezial instant
Gyorsan oldódó tapétaragasztó speciális
tapétákhoz
Fûrészporos- és nehéz papírtapéták, valamint viniltapéták
ragasztására

JELLEMZÔI
• 3 perc alatt felhasználásra kész
• Nagy ragasztási szilárdság
• Nedvességálló
• Kiváló tapadás, jól korrigálható
• A hômérséklet ingadozásoknak jól ellenáll

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Átfesthetô fûrészporos- és nehéz papírtapéták (struktúra és prégelt),
valamint viniltapéták biztonságos ragasztására alkalmas, nedvszívó
felületre. Alkalmazható továbbá poszterhez (fotónyomat), makulatúra alaptapétákhoz és egyéb speciális tapétákhoz is. Penészedésre
hajlamos helyiségekben a ragasztóhoz gombásodás gátló adalékszert
kell adagolni. A Metylan spezial instant cement- és mészálló,
száradás után áttetszô, fokozottan hôálló. Tapétázó gépben is alkalmazható.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A nedvszívó felületnek megfelelôen szilárdnak, simának, tisztának és
száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/
vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta Metylan tapétaleoldó segítségével távolítható
el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. A ragasztáshoz elôkészített felületet feltétlenül alapozni kell, a jobb tapadás- és
a szívóképesség csökkentése érdekében. Erre a célra elsôsorban az
elôírt arányban hígított Metylan alapozót javasoljuk.

Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg
a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés).
A zsíros, olajos foltokat, a régi anilin festéknyomokat és a kátránymaradványokat mechanikusan kell eltávolítani. A nikotin-,
korom-, és kiszáradt beázási foltokat – megfelelô szerek alkalmazásával – le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket
a megfelelô réskitöltô anyaggal töltsük ki, majd – az elôírt száradási idôt követôen – a teljes felületet felületsimító glettanyaggal
(pl. Cereplaszta) simítsuk át. Papír- vagy papír hátoldalú tapéták
esetében ragasszunk fel makulatúrát (alaptapéta) az így elôkészített
falfelületre, a Metylan spezial instant ragasztóval. Makulatúracsík alkalmazása esetén fontos a szélek átglettelése, nehogy átüssenek
a tapétán. Ügyelni kell arra is, hogy a tapéta illesztések a makulatúracsík közepére essenek.

A RAGASZTÓ BEKEVERÉSE:
A doboz teljes tartalmát – állandó keverés mellett – folyamatosan
adagolva, az elôre kimért, tiszta, hideg vízbe szórjuk (lásd keverési táblázat), és keverôfával gondosan átkeverjük. Rövid pihentetés
után, 3 perc elteltével a ragasztót ismételten, alaposan átkeverjük.
A Metylan spezial instant tapétaragasztó most már csomómentes, felhasználásra kész. Figyelem: ha a ragasztót túlhígítjuk, nem
lesz megfelelô a tapadás és a tapéta leválhat a falról.
Papírhátoldalú viniltapéta és más nehéz tapéták esetében a kezdeti
tapadás Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó hozzáadásával növelhetô. 4 liter (1 doboz) bekevert Metylan spezial instant ragasztóhoz kb. 40 dkg diszperziós ragasztót keverjünk. Az így bekevert
ragasztóval a ragasztás biztonságosabb, hiszen növekszik a kezdeti
tapadás (megszûnik a szélek „felpöndörödésének” veszélye).

péta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hômérséklet
esetén ne végezzen tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszôre szárad.
A friss ragasztó a munkaeszközökrôl és a tapétáról vízzel lemosható,
illetve nedves szivaccsal letörölhetô. Figyelem: a por alakú Metylan
tapétaragasztók elkészítésekor, mindig 1 vagy több doboz tartalmát
kell egyszerre bekeverni. Ha ugyanis csak részmennyiségeket keverünk
be, azokban a por alakú alkotórészek aránya más és más lehet (fajsúly különbségek), ami eltérô ragasztóminôséggel párosulhat. További
probléma ebben az esetben a pontos vízadagolás betartása is.

FELHORDÁS
Papír- és papír hordozójú tapéta ragasztása:
A ragasztót – kenôkefével vagy korongecsettel – egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét
a szélek irányába úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt. Ezt követôen a tapétacsíkot összehajtjuk, majd puhulni
hagyjuk a gyártó elôírásainak megfelelô ideig. Elegendô puhulási idô
után a tapétát ütköztetve kell felragasztani, majd kefével, gumihengerrel vagy a Metylan tapétasimító spatulával a tapéta alá szorult
levegôbuborékokat felülrôl lefelé, középrôl a szélek irányába kisimítjuk
(elôtte, a makulatúra alaptapétát is a Metylan spezial instant
ragasztóval ragasszuk fel).
Papír hátoldalú vinil- és selyemtapéta ragasztása:
Mivel a mûanyag színoldal miatt a nedvesség csak a fal felé tud eltávozni,
a gletteléshez a – mész- és mûanyag diszperzió tartalmú – Cereplaszta
alkalmazását javasoljuk. A gipszalapú glettanyagok ugyanis a hosszú
nedvesedés hatására megduzzadhatnak és leválhatnak az alapfelületrôl. Ragasztáskor – a papír hátoldal miatt – hasonlóan járunk el, mint
a hagyományos papírtapéták esetében. A Metylan Üvegszövet- és
textiltapéta ragasztóval megerôsített Metylan spezial instant
ragasztót – kenôkefével vagy korongecsettel – egyenletesen hordjuk
fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek
felé úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt.
A tapétát óvatosan félbehajtjuk és feltekerjük. A feltekeréssel megakadályozható a szélek kiszáradása és felpöndörödése, a puhulási idô alatt.
A sarkokban a tapétát – kb. 1-2 centiméter szélességben – át kell
fordítani a másik falra. Ilyenkor, a következô tekercset célszerû átlapolással és nem illesztéssel ragasztani, a falazat esetleges egyenetlenségei
miatt. Az átlapolt részeknél a tubusos Metylan Tapéta utánjavító és
szélragasztó használatát javasoljuk, mivel a viniltapéta felületére csak
ezzel a ragasztóval lehet biztonságosan ragasztani. Figyelem: A vlieshátoldalú vinil- és selyemtapéta ragasztására a Metylan direct ragasztót
ajánljuk!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:
Térfogatsúly:
Oldhatóság:
A vizes oldat pH értéke:
Az oldat színe:
Az oldat állaga:

mûgyanta erôsítésû metil-cellulóz
500-600 g/l
hideg vízben, kb. 3 perc alatt
semleges (pH = 8-9)
tejfehér
sûrû

KISZERELÉS
200 g papírdobozban.

TÁROLÁS
Eredeti csomagolásban, +5 °C felett, száraz és hûvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a dobozon feltüntetett ideig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyûjtôbe, ha teljesen üres és
nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó háztartási
hulladéknak minôsül. A Metylan spezial instant tapétaragasztó
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken használható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A fogadó felületek és a tapéta sokfélesége miatt
– a pontos keverési arány megállapítása érdekében – próbaragasztást
javaslunk a munka megkezdése elôtt.

FONTOS TUDNIVALÓK
A ragasztó kiadóssága függ a tapéta szerkezetétôl, az alap szívóképességétôl és felületi simaságától. A tapétázás során tartsa be a ta-

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG
Alkalmazási terület
Alapozás
Speciális tapéták*
Fûrészporos tapéták

Keverési
arány

Vízmennyiség/doboz
(liter)

1:40
1:20
1:20

8
4
4

Anyagszükséglet
tekercs/doboz
m2/doboz
60-80
4-5
20-25
1,5 - 3
30

* Papír hátoldalú vinil- és selyemtapéták esetében a ragasztóerô a Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó hozzáadásával növelhetô
(lásd A RAGASZTÓ BEKEVERÉSE fejezet).
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