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Metylan spezial
Struktúra tapéták, fûrészporos és
speciális tapéták ragasztója
JELLEMZÔK






Univerzális
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Rendkívül jó ellenálló képesség
nedvességgel szemben
A magas kezdeti tapadás ellenére
jól korrigálható
A tapéta hátoldalára könnyen
felhordható







A hômérsékletingadozásnak jól
ellenáll, cement- és mészálló
Könnyen bekeverhetô és könnyen
felhordható
Csomómentesen elkeverhetô
Géppel könnyen felhordható
Biztonságos és tartós
tapétázást biztosít

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Optimális ragasztó struktúra tapétákhoz, fûrészporos tapétákhoz, vinil-tapétákhoz, természetes anyagból készült tapétákhoz, fotónyomatokhoz, tekkókhoz, tekercses makulatúra tapétákhoz, mindenfajta papírtapétához, speciális tapétákhoz, textiltapétákhoz, prégelt tapétákhoz.

ALKALMAZÁS
Az alapfelület elôkezelése: Az alapnak simának, száraznak, tisztának, nedvszívó- és hordozóképesnek kell
lennie. A falakat és a plafont alaposan tisztítsuk meg. A régi tapétát Metylan Tapétaleoldóval távolítsuk el. A réseket
és a repedéseket Metylan Réskitöltô glettanyaggal ki kell egyenlíteni. Amennyiben szükséges, az alapfelületet
Metylan Felületsimító glettanyaggal, simítsuk át. Erôsen nedvszívó alapot Metylan Spezial tapétaragasztó és víz
1:40 arányú keverékével ajánlatos elôkezelni.
A ragasztó bekeverése: A doboz tartalmát hideg vízben elkeverjük (lásd keverési arány táblázatot). Kb. 2-3
perc múlva felkeverjük, majd 20 perc után ismét erôteljesen átkeverjük, ezzel a Metylan Spezial felhasználásra kész.
Metylan Ovalit T tapétaragasztó 20%-os hozzáadásával növelhetjük a nedvességállóságot és a ragasztóerôt (1 doboz Metylan Ovalit T minden doboz Metylan Spezialhoz).
Tapétázás: a) Tapéták és fûrészporos tapéták: A tapétát egyenletesen be kell kenni ragasztóval, össze
kell hajtani és puhulni kell hagyni. Végül fel kell hordani.
b) Struktúra tapéták: A tapétát egyenletesen be kell kenni ragasztóval, a közepe felé egyszer
összehajtani és feltekerni. Elegendô puhulási idô után (kb. 10 perc) ütköztetve felhordani, hengerrel vagy spaklival a levegôbuborékokat kisimítani.
c) Diszperziós ragasztó hozzáadása: Metylan Ovalit T 20%-os hozzáadása emeli a ragasztási szilárdságot ill. a nedvességgel szembeni ellenállást. Ezenkívül az Metylan Ovalit T hozzákeverése az egészben lehúzható tapéták esetében azok eltávolítása után, szakszerû feldolgozás esetén megkönnyíti a fennmaradó papírrétegre való újbóli tapétázást.
d) Egyéb: Átlapolással történô felhordás esetén (papír hátoldalú vinil tapéták esetében) pl. sarkokban,
kandallók, ablakok mellett a tubusos Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó használatát ajánljuk.
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FONTOS TUDNIVALÓK
A szerszámok hideg vízzel tisztíthatók.
A ragasztómaradványokat a tapétáról tiszta vízzel, szivacscsal óvatosan kell lemosni.
Biztonsági intézkedések nem szükségesek.
Tárolás: Normál körülmények között, száraz helyen.
Eltarthatósági idô: lásd a dobozon feltûntetve.
Az üres csomagolóanyag, a ragasztómaradékok a háztartási hulladékba üríthetôk, ill. használt papírként újra hasznosíthatók. Csatornába önteni nem szabad.
A tapéta gyártójának használati utasítását mindenkor figyelembe kell venni.

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

Mûgyanta erôsítésû metilcellulóz
500–600 g/l
Hideg vízben, kb. 20 perc alatt
Semleges (7 körül)
Tejfehér
Sûrû

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG
Alkalmazási terület

Keverési arány Egy csomaghoz szükséges A csomag tartalmával
vízmennyiség (liter)
ragasztható felület
tekercs

Fal-elôkészítés
Tapétázás
Fûrészporos tapéták

1:40
1:20
1:20

8
4
4

–
4-5
2

m2
60-80
22-26 (4-5 tekercs)
22-26 (2 tekercs)

KISZERELÉS
Csomagolás: 200 g dobozonként

Gyûjtôcsomagolás: 40 db / karton

ÖSSZETÉTEL
Mûgyantával ellátott kiváló minôségû metilcellulóz.

Származási hely:

Németország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.
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