Tippek és tanácsok

Metylan – MESTERIEN. EGYSZERÛEN.

Amennyiben úgy
döntött, hogy
tapétázni fog,
kérjük, olvassa
el tanácsadó
kézikönyvünket!

Ebben a tanácsadó kézikönyvben sok hasznos
információt talál arról, hogyan kell a lakásban
tapétázni.
A különbözô tapéta típusok ismertetésével
szeretnénk a tapéta kiválasztását megkönnyíteni.
A bemutatott szerszámokkal a különbözô
munkafolyamatok egyszerûen elvégezhetôk és
szakszerû alkalmazásuk esetén garantálható
a kiváló munkavégzés. Persze ehhez szükség
van a Metylan tapétaragasztók és segédanyagok
ismeretére, hogy a célnak legjobban megfelelô
termékeket választhassák ki és helyesen
tudjanak azokkal dolgozni. Ezekre a témákra
is külön hangsúlyt fektetünk tájékoztató
kiadványunkban.
A kézikönyv ismerteti a korábban felragasztott
tapéta eltávolításának módozatait is, tanácsokat
ad a falfelület elôkészítésére vonatkozóan és
könnyen alkalmazható fogások bemutatásával
igyekszik megkönnyíteni a tapétázási munkát.

Tapéta
Amennyiben azt szeretnénk, hogy a szoba
a tapétázás után kellemes benyomást kelt
sen, akkor a tapéta anyagát, színét és mintáját
a megfelelô gondossággal kell kiválasztanunk.
A tapétának igazodnia kell a helyiség funk
ciójához, hangulatához. A tapéta felhelyezésekor
figyelembe kell venni az építészeti szemponto
kat és a helyiségben uralkodó körülményeket,
azaz a levegô nedvességtartalmát, hômér
sékletét, a természetes megvilágítás irányát
és intenzitását. A különbözô tapéta típusok
rendkívül széles kínálatából választva bizto
síthatjuk a kívánt hatás elérését.
A tapétázott falfelület felsô széleit célszerû
speciális, dekoratív hatást keltô bordûrrel
lezárni. A bordûr egyéni jelleget kölcsönöz
a szobának.
A gyerekszobában vagy a konyhában célszerû
lemosható tapétát alkalmazni. A hálószoba
vagy a gyerekszoba esetében a tapétát úgy kell
megválasztani, hogy kellemes hatást keltsen és
– a lakók saját ízlésének megfelelôen – díszítse
is a helyiséget.
Az elért hatás függ a falfelület elôkészítésének
szakszerûségétôl, valamint a tapéta típusának
és mintázatának helyes megválasztásától.

A tapéta mintázata és színe bizonyos
optikai hatásokat vált ki:

Függôleges irányú mintázat esetén – a szoba maga
sabbnak tûnik.
Vízszintes irányú mintázat esetén – a szoba
szélesebbnek és alacsonyabbnak tûnik.
A kicsi, világos mintázat tágítja a teret, míg a
nagyméretû, sötét mintázat – ezzel szemben – szûkíti
azt.

A legnépszerûbb tapétatípusok:

A fûrészporos tapéta (pl. Rauhfaser) is papírból készül, lehet
egy- vagy kétrétegû. A kétrétegû tapéta lényegesen tartósabb,
mivel a farostok, amelyek a textúrát biztosítják, a felszíni és
hátoldali papírréteg között helyezkednek el. Ez átfestéskor festék
megtakarítást eredményez, emellett pedig további mûszaki
elônyöket kínál. A fûrészporos tapéta a benne lévô faforgács
tartalom miatt – nedvesség hatására – jobban megduzzad, mint a
hagyományos papírtapéta. Száradáskor ezért nagyot zsugorodik,
ami komoly feszültség kialakulását eredményezi a falon. Nagyon
fontos tehát, hogy ragasztásához megfelelôen erôs tapétaragasztót
kell választani.
A vlies tapéta speciális, nem szôtt textiltapéta, amely poliészter és
cellulóz szálak kártolásával készül és a szálakat kötôanyag rögzíti
egymáshoz. A hordozó réteget préselik és simítják, a megfelelô
mintázat kialakításához habosított PVC-t vagy poliakrilátot
használnak. Mérettartó, ezért a ragasztót a falra, nem pedig a
tapétára kell felhordani. Megkönnyíti a késôbbi felújítási munkákat,
hogy a vlies tapéta a falról szárazon lehúzható. Rendkívül strapabíró,
kopásálló, repedések áthidalására is alkalmas.
A vinil tapéta alapanyaga mûanyag. Hordozórétege alapján
megkülönböztetünk papír-, vlies- vagy textilhátoldalú vinil tapétát.
Különféle mintázattal készül és felsô rétege készülhet habosított
változatban is. Bármely helyiségben alkalmazható. Mosható,
tisztítható, ezért különösen alkalmas konyhák, fürdôszobák és
elôszobák tapétázására.
A textiltapéta felsô rétege szövet, hátoldala lehet papír vagy
vlies. A tapétának természetes színhatást kölcsönöz, a változatos
szövésminták már önmagukban is rendkívül tetszetôsek.
Az üvegszövet tapéta az utóbbi idôben nagy népszerûségnek
örvend. Köszönhetô ez annak, hogy lemosható, átfesthetô vagy
lakkozható, méret- és színtartó, ütésálló és hosszú élettartamának
köszönhetôen sokáig ékessége marad a lakásnak.
Bordûr (szegôtapéta) – a tapétázott falfelület modern befejezô
eleme. Elegáns és helyes megválasztása esetén fokozza a tapéta
színvilágának érvényesülését.
A felsoroltak mellett egyéb, különleges tapéták is léteznek, például
faháncs, mûbôr, velúr vagy parafa tapéta stb.
Fontos megjegyezni: mintás tapéták felületén a mintázat
ismétlôdik. A tapétatekercs ismétlôdô részét „rapportnak”
nevezzük. Az ismétlôdô jelleget a tapéta felhelyezésekor figyelembe
kell venni, azaz a tapétát úgy kell felragasztani, hogy a megfelelô
részek kerüljenek folytatólagosan egymás mellé.

tapéta

A papírtapéta az egyik legkedveltebb tapéta típus, elsôsorban
kedvezô ára miatt. Súlyuk szerint megkülönböztetünk könnyû
(< 90 g/m2), középnehéz (90-130 g/m²) és nehéz (> 130 g/m²)
tapétát. Szerkezetük szerint lehetnek egy- vagy többrétegûek.
Felületi kialakításuk szerint megkülönböztetünk sima, prégelt vagy
más néven struktúra (nyomott mintás) tapétákat. Átfesthetô, vízálló
és lemosható változatban is kaphatók.

Munkaeszközök, szerszámok
A tapéta felhelyezéséhez nincs szükség különleges
szerszámokra, azok nagy része általában minden
háztartásban megtalálhatók.
Mérôszalag
vagy
colstok
– mérésekhez, a pontos munka
végzés érdekében.
Ceruza – jelölésekre szolgál.
Függôón – a függôleges irányvonal
kijelöléséhez (a függôón szerepét
egy nehezékkel ellátott zsinór is
betöltheti).
Vízmérték – vízszintes és függôleges
vonalak meghúzásához.
Olló – lehetôleg hosszú és éles,
a tapéta méretre szabásához.
Fémvonalzó – a felragasztott
tapétacsíkok felesleges részeinek
levágásához.
Vágókés („snitzer”) – a felesleges
tapétarészek
eltávolításához,
bevágások készítésére a kiugró
felületeknél, illetve a tapéta
kivágásához
az
elektromos
kapcsolók és dugaszoló aljzatok
környékén.
Kefe, széles és rugalmas
simítólapát, gumihenger – a
tapéta falra simításához, illetve
a levegôbuborékok kinyomására
a tapéta alól.
Metylan direct ragasztóhenger
–
optimális
vlies
tapéta
felragasztásához (a hagyományos
festôhengerek általában nem
alkalmasak a ragasztó felhor
dására).

Metylan tapétaszél simító roller – a
sarkokban a tapéta lesimításához,
illetve az egymáshoz illesztett tapéta
csíkok széleinek falhoz préseléséhez.
Spakli – a fal egyenetlenségeinek
gletteléséhez.
Ragasztó kenôkefe vagy ecset –
a ragasztó felhordásához.
Durva- és aprószemcsés csiszolópapír
(csiszolóvászon): – a meglévô vakolat
lazán tapadó részeinek eltávolítására,
valamint a felhordott alapglett (elsô
réteg) finom átcsiszolására, a fedôglett
(második réteg) felhordása elôtt.
Tapétázóasztal – alkalmazásával
kényelmesen és gyorsan elvégezhetô
a tapéta méretre vágása és lekenése.
Erre a célra – farostlemezbôl –
ideiglenes asztal is készíthetô.

munkaeszközök, szerszámok

Metylan tapétasimító spatula – a tapé
ta felhelyezéséhez és simításához,
amely hajlékony oldalának köszön
hetôen nem károsítja a tapétát.

A megfelelô Metylan ragasztó
kiválasztása a különbözô tapétákhoz
Elsôsorban ajánlott Metylan ragasztó
Lehetséges Metylan ragasztó
*: erôsítés céljából - szükség esetén - Metylan
Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó
adagolható hozzá.
**: csak száraz körülmények között, a
felragasztott tapéta nedvességet késôbb sem
kaphat.

Metylan normal

Metylan spezial

Metylan instant special

Metylan direct

Metylan secura

Metylan Üvegszövet- és textiltapéta
ragasztó

Metylan bordûrragasztó

**

Könnyû- és középnehéz papírtapéta
(< 130 g/m2)

**

*

*

Nehéz papírtapéta (> 130 g/m2)
Fûrészporos tapéta
Átfesthetô struktúra tapéta

*

*

Vinyl tapéta (papír és vlies hátoldallal)

*

*

*

Selyem tapéta

*

*

Habrátétes tapéta

**

*

*

Többrétegû papírtapéta
Vlies tapéta (domborított és sima
hátoldallal)

*

*

Trend- és vario vlies, üvegfátyol tapéta
Nehéz textil, parafa, nád stb. tapéta
Üvegszövet tapéta
Bordûrök

A régi tapéta eltávolítása

A perforálást kaparókéssel, drótkefével vagy az ún.
„sündisznóhengerrel” lehet elvégezni. Így a Metylan
tapétaleoldó folyadékkal benedvesített régi tapétát
a falról könnyen, egy darabban lehet eltávolítani.
A benedvesített tapétát felülrôl lefelé kell lehúzni
a falról. Az új tapétát általában nem célszerû a régi
tapétára felragasztani, mivel nem láthatók alatta az egyenetlenségek
és az esetleges átlapolások az új tapéta felhelyezése után átütnek,
láthatóvá válnak. Ezért a régi tapétát javasoljuk eltávolítani.
A vékony, de jól tapadó papírtapéta viszont – az átlapolt részek
eltávolítása és az így szabadon maradt falfelület átglettelése után
– makulatúraként szolgálhat.
A fal elôkészítése – azaz a falfelület glettelése és alapozása
– a tapétázás rendkívül fontos mûvelete. A frissen vakolt, sima
falfelületeket csak alapozni kell. A falfelületrôl a korábban
felhordott festékréteget el kell távolítani, ha az rosszul tapad, vagy
megakadályozza az alapozó falba jutását (tömör felületet képez).

elôkészítés

A régi tapéta felületét hígított Metylan tapétaleoldó folyadékkal
kell áztatni, hogy könnyen eltávolíthassuk a falról. A nedvesítés
elvégzéséhez legcélszerûbb korongecsetet használni. A Metylan
tapétaleoldó folyadék legfontosabb tulajdonsága, hogy minden
nehézség nélkül áthatol a tapétán, így gyorsan és könnyen feloldja
a tapétát rögzítô ragasztóréteget (többrétegû tapéta eltávolítása
többszöri áztatást is igényelhet). A Metylan tapétaleoldó folyadék
kedvezô tulajdonságainak köszönhetôen a felület-elôkészítési
munka legkellemetlenebb részét – a régi tapéta eltávolítását
– rövid idô alatt és könnyedén lehet elvégezni. A vízálló felületû
tapétát (pl. vinil tapéta) elôször perforálni kell, hogy lehetôvé váljon
a tapéta eltávolító behatolása a ragasztórétegbe.

A vakolat javítása
A vakolat durva hibáit (repedések, nagyobb
mélyedések) valamint a szerelési munkák után
visszamaradó lyukakat és hézagokat a megfelelô
réskitöltô glettanyaggal ki kell javítani.
A falfelület finomsimításához – minimum két
rétegben – a Metylan felületsimító glettanyag a
legjobb megoldás.
Az elsô réteg glettanyag teljes száradása után a felületet elôször
durva, majd finom csiszolóvászon segítségével át kell csiszolni,
mielôtt a második (simító) réteg felhordásra kerülne.
A kiugró sarkokat fém élvédôk segítségével célszerû megvédeni.
A zsíros, olajos foltokat, kátránymaradványokat mechanikusan
távolítsa el. A korábbi beázások sárgás nyomait, a rozsda-, koromés nikotin foltokat – ha nincs lehetôség mechanikus eltávolításukra
– izolálni kell a kereskedelmi forgalomban kapható szigetelô
alapozók és festékek segítségével. A penészfoltokat penészfolt
eltávolítóval lehet a falfelületrôl eltávolítani, elôtte azonban meg kell
szüntetni a kiváltó okokat.

A fal alapozása
A fal elôkészítésének utolsó fázisát a falfelület
alapozása jelenti. A Metylan alapozó egyenletes
szívóképességet biztosít és meggátolja, hogy a
falfelület gyorsan elszívja a ragasztóból a vizet,
ezzel biztosítva a tapéta tökéletes tapadását.
Az alapozó koncentrátumot vízzel 1:1 arányban
kell hígítani. Erôsen nedvszívó felületek esetében
az alapozást ismételjük meg az elsô réteg
beszívódása után. A tapéta felragasztását csak
az alapozó teljes száradása után (kb. 1 óra) lehet
megkezdeni. Ezt az idôt a mennyezet festésére lehet felhasználni
(amennyiben az nem lesz tapétázva). A festési munkákat mindig a
mennyezetnél kell kezdeni.

A ragasztó elkészítése
A ragasztó felhasználása elôtt a
csomagoláson található használati utasítást
figyelmesen olvassa el! Nagyon fontos
a választott tapéta típusra megadott
keverési arányok betartása. A ragasztó port
– folyamatos keverés közben – mindig az
elôre kimért, hideg vízhez kell adagolni. Ha
a ragasztót túlhígítják, nem lesz megfelelô
a tapadás és a tapéta leválhat a falról.
A Metylan tapétaragasztók hideg vízben
gyorsan és csomómentesen oldódnak.

A ragasztók keverési aránya
és hozzávetôleges kiadóssága
C[jobWddehcWb

Könnyû tapéta
Normál tapéta
Nehéz tapéta

C[jobWdif[p_Wbi_dijWdjif[p_Wb

Vinyil-, habrátétes-, strukturatapéta
Papírhordozójú textil-, nád-, gyékénytapéta stb.

C[jobWdZ_h[Yj

Sima hátoldalú vlies tapéta
Domborított hátoldalú vlies tapéta

C[jobWdi[YkhW

Fûrészporos tapéta
Struktúrált hátoldalú vlies tapéta
Üvegszövet

Arány

A csomag
tartalmához
szükséges víz
(liter)

1:70
1:60
1:50

8,75
7–7,5
6,25

45–50
35–40
30

kb. 9–10
kb. 7–8
kb. 6

1:25
1:20

5
4

20–25
20

kb. 4-5
kb. 4

1:20
1:17

4
3,5

20–22
18–20

kb. 4
kb. 3,5–4

1:11
1:10
1:8

5,5
5
3,5

30
20–25
18–20

változó
változó
változó

A ragasztás erejének fokozása
Bizonyos
nehéztapéták
(viniltapéták,
habrátétes- és mûbôr jellegû tapéták ill. az
alájuk kerülô makulatúra) esetében szükség
van a ragasztó kezdeti tapadásának és
végszilárdságának a növelésére. Ebbôl a célból
- a Metylan normal kivételével - mindegyik
ragasztóhoz adagolható Metylan Üvegszövetés Textiltapéta ragasztó: általában 4 liter
(1 doboz) bekevert ragasztóhoz kb. 40 dkg.

A csomag tartalma
A csomag
ekkora felület
tartalma ennyi
bevonásához tekercs tapétához
2
elegendô (m )
elegendô

Papír és papír hátoldalú
tapéta ragasztása

A biztonságos munkavégzés érdekében nappal, a munka megkez
dése elôtt a lakást áramtalanítsa és – amennyiben lehetséges –
a szegélyléceket is távolítsa el.
Mérje meg a tapétázási magasságot (a padlótól a majdani tapéta
felsô széléig). A falra felragasztandó tapétacsíkok számának meg
határozása után meg lehet kezdeni a tekercsek méretre szabását
(célszerû 5 cm-rel hosszabbra hagyni, mint a tapétázási magasság).
Mintás tapéták esetében a tekercseket úgy kell leszabni, hogy
a mintázat megfelelôen illeszkedjen (vegye figyelembe a gyártó
jelzését a tapétán).
A falfelületeket folytatólagosan kell tapétázni.
A ragasztót széles ecsettel, egyenletesen hordja fel, elôször
a tapétacsík közepén hosszanti irányban, majd keresztben, a szélek
irányába. A felvitt ragasztó mennyisége feleljen meg a tapéta nedv
szívó képességének. Ügyelni kell arra, hogy a ragasztó a tapétacsík
teljes hátoldalát befedje, beleértve a széleket is. A tapéta lekené
sét tapétázó asztalon vagy más, megfelelôen elôkészített helyen
célszerû végezni. Tapétázógép használata megkönnyíti a munkát.
A ragasztóval bekent tapétacsíkokat pihentetni kell, hogy azok
a felrakás elôtt teljesen megduzzadjanak. Ellenkezô esetben a falon
duzzad meg és ez azt jelenti, hogy száradás után is hólyagos marad.
A ragasztó túl gyors száradásának megakadályozása érdekében,
a ragasztóval bekent tapétát össze kell hajtani – vinil tapéták ese
tén fel is kell tekercselni - úgy, hogy a papírréteget a nedvesség
egyenletesen átitassa. Egyszerre három-négy tapétacsíkot célszerû
ragasztóval bekenni, összehajtani és a falra való felragasztás
sorrendjében félretenni. A pihentetési idôt (általában 10-15 perc)
a tapétagyártók – a használati utasításban – megadják, éppen ezért
a tapétázást ennek betartásával kell elvégezni.
A munkát a szoba egyik sarkánál kell kezdeni úgy, hogy az elsô
tapétacsík körülbelül 1-2 cm szélességben átérjen a szomszédos
falra. Erre a fal egyenetlensége miatt van szükség. Tehát az 53
cm szélességû, szabványos tapéta esetében a saroktól 51-52 cm
távolságra kell a függôleges vonalat a falon – függôón segítségével
– kijelölni és ceruzával meghúzni.

1

2

3a

3b

A tapéta felragasztása

A tapéta felragasztását felülrôl lefelé végezze. Fogja meg a tapéta
csík két felsô sarkát és hagyja, hogy saját súlyánál fogva szétnyíljon.
A tapétacsík függôleges széleinek párhuzamosnak kell lennie a függôón
segítségével kijelölt vonallal. A tapéta felvágásánál 5 cm-rel nagyobbra
hagyott tapéta csík felesleges részét – száradás után – vágja le.
Metylan tapétasimító spatula, festôhenger vagy kemény szôrû kefe
segítségével nyomja tapétát a falhoz és simítsa ki, hogy az alatta lévô
levegôbuborékok eltávozzanak.
Annak érdekében, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlassa és a tapé
ta tökéletesen feltapadjon, a tapétacsíkokat felülrôl lefelé és középrôl
a szélek irányába kell kisimítani.
A tapétacsíkokat egymás után úgy kell felragasztani és illeszteni, hogy
ne legyen közöttük hézag, illetve a tapéta mintázata egybeessen.
A még nedves ragasztófoltokat a tapétáról nedves szivaccsal azonnal
le kell törölni.
A tapétacsíkok illesztésének három módja van. A papírból készült
vékony tapétát lehet átlapolással illeszteni, ha a mintázat ezt megen
gedi. Egyéb tapéták esetében az illesztés történhet a két tapétacsík
egymás mellé csúsztatásával és pontos illesztésével, vagy átlapolással
úgy, hogy az átlapolásokat középen átvágjuk, s a leesô tapétaszéleket
a falról eltávolítjuk.
Papír vagy papír hordozójú tapéták ragasztása esetében mindig szük
ség van makulatúra (alaptapéta) alkalmazására, kivéve, ha a ragasztás
átlapolással történik. A makulatúra tapéta feladata, hogy megakadá
lyozza az illesztéseknél a tapéta száradás közbeni szétnyílását, felpön
dörödését. Az alaptapétát legalább ugyanolyan erôsségû ragasztóval
kell felragasztani, mint magát a tapétát vagy erôsebbel, nehogy az
letéphesse a falról. A munkát csak a makulatúra tapéta teljes száradása
után szabad folytatni.

Nehezen tapétázható helyek és befejezô munkálatok
Sarkok: A tapétacsík széle nem kerülhet pontosan
a sarokba, ezért a saroktól kb. 2 cm távolságra
függôleges vonalat kell húzni a szomszédos falrészre
és a tapétát ettôl a vonaltól kezdve kell a falra
ragasztani. Mind a belsô, mind a külsô sarkok
ragasztásánál ezt az eljárást kell követni. A Metylan
tapétaszél simító roller a külsô sarkoknál eredményesen használható
a tapéta lesimításához.
Ajtó- és ablakmélyedések: Az ajtó- vagy az ablakmélyedés méretének
megfelelô formát kell a tapétacsíkból kivágni úgy, hogy a nyílás kerületén
történô késôbbi átlapoláshoz további 2-5 cm szélességû csík még
a rendelkezésre álljon.
Mennyezet: Leghelyesebb, ha a tapéta mennyezetre történô felragasztását
két ember végzi. A tapétacsík már felragasztott részét hosszabb rúd
végére erôsített kefével lehet a mennyezethez szorítani. A tapétacsíkot
fokozatosan kell felragasztani, miközben a segítô egy hosszú rúdra
erôsített kefével vagy hengerrel a tapétát a mennyezet közelében tartja.
A tapétacsík szélei: Ha a tapéta szélei száradás közben
elválnának a faltól, az azt jelenti, hogy kevés ragasztó
került a szélekre vagy hiányzik a makulatúra. Ilyen
esetben a tapéta szélét fel kell fejteni és Metylan tapéta
utánjavító és szélragasztót kell a tapéta alá juttatni.
Ezután a széleket Metylan tapétaszél simító rollerrel
préselje újból a falhoz.
Elektromos dugaszolóaljak és kapcsolók: A hálózati
feszültséget ki kell kapcsolni. A dugaszoló aljazat
fedelét levéve kell a tapétát a falra felragasztani.
Késôbb az aljzat körül a tapétát óvatosan körbe kell
vágni és a felesleges darabot eltávolítani. A dugaszoló
aljazat fedelét csak a tapéta megszáradása után
javasoljuk visszaszerelni.
Bordûrök: Színes bordûr alkalmazásával a kész tapéta
felsô széle esztétikusan lezárható. Felragasztására a
felhasználásra kész Metylan bordûrragasztó a
legalkalmasabb. Ez a diszperziós ragasztó rendkívül
erôs és kiválóan tapad nem szívó felületekhez is.
Vinilbôl készült bordûr csík felragasztásakor – a
tökéletes illeszkedés érdekében – a végek átlapolása (egymásra
ragasztása) gond nélkül megoldható. A papír alapú vinil bordür sem fog
felpöndörödni, ha ezt a terméket használja. A ragasztó felhordása elôtt a
bordûr hátoldalát nedves szivaccsal törölje át, amivel megakadályozható
a ragasztó gyors száradása.
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* Szabványos (53 cm széles és 17 m hosszúságú) méret esetén
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Fontos figyelmeztetés: Különbözô sorozatszámú tapétatekercsek
alkalmazása esetén elôfordulhatnak kismértékû eltérések a tapéta
színárnyalatában vagy textúrájában. Ezért fontos, hogy egy adott helyiségben
csak azonos sorozatszámú tapétával dolgozzon.
A
•
•
•
•
•

Metylan ragasztók legfontosabb tulajdonságai:
Gyorsan és csomómentesen oldódik
Száradás után áttetszô
Kiváló tapadás a mûgyanta tartalomnak köszönhetôen
Cement- és mészálló
UV-, hô- és nedvességálló

Röviden termékeinkrôl
Metylan normal 125 g
Elsôsorban könnyû és középnehéz papírtapéták ragasztására
alkalmas. Csak száraz klímájú helyiségekben alkalmazható,
a tapéta nedvességet késôbb sem kaphat. 20 perc alatt
felhasználásra kész, rendkívül kiadós. Kiváló kezdeti tapadás
jellemzi és jól korrigálható.

Metylan spezial 200 g
Elsôsorban fûrészporos és nehéz papírtapéták, valamint papír
hátoldalú vinil tapéták ragasztására alkalmas. Nedvességgel
szemben rendkívül jó az ellenálló képessége. 20 perc alatt
felhasználásra kész. Fokozott tapadási szilárdsággal rendelkezik,
jól korrigálható.

Metylan instant 200 g
Alkalmazása megegyezik a Metylan spezial ragasztóval.
Nedvességgel szemben rendkívül jó az ellenálló képessége.
3 percen belül felhasználható. Fokozott tapadási szilárdsággal
rendelkezik és kiválóan korrigálható.
Metylan direct 200 g
Elsôsorban vlies tapéta ragasztó, de csaknem valamennyi tapéta
típus ragasztására is alkalmas. Alkalmazásával a felragasztott
vlies tapéta felújításkor szárazon lehúzható. Rendkívül gyorsan,
3-5 perc alatt felhasználásra kész. Felhordáskor nem csöpög, nem
fröccsen. Kiemelten magas tapadási szilárdság jellemzi.
Metylan secura 500 g
Elsôsorban átfesthetô (pl. fûrészporos) tapétákhoz, javító vlieshez és üvegfátyol tapétához javasolt, de csaknem valamennyi
tapéta típus ragasztására is alkalmas. A ragasztóanyag
feszültségcsökkentô adalékszert is tartalmaz. Lassan szárad,
csökkenti a fûrészporos tapéta száradásakor fellépô feszültséget
(a tapéta szélek nem válnak szét és nem pöndörödnek ki).
Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek és kiválóan igazítható.
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó 750 g, 10 kg
Üvegszövet- és textil tapéta ragasztása mellett alkalmas speciális
és nehéztapéták ragasztására is. Felhasználásra kész diszperziós
ragasztó, nagy kezdeti tapadással és ragasztási szilárdsággal.
A bekevert poralakú Metylan ragasztókhoz adagolva alkalmas
arra, hogy fokozza azok kezdeti tapadását és végszilárdságát.
Metylan bordûrragasztó 250 g
Felhasználásra kész, hosszú nyitott idejû bordûrragasztó,
amely valamennyi bordûr típushoz alkalmazható. Akár vinilt is
ragaszt vinil felületre. Megakadályozza a papír alapú vinil bordûr
felpördülését.

Metylan alapozó 1 l, 5 l
Tapétázás és festés elôtt, nedvszívó felületekre alkalmazható
diszperziós mélyalapozó koncentrátum, amely a falfelületnek
egyenletes szívóképességet biztosít, elôsegíti a tapéta könnyebb
igazíthatóságát. Csak az alapozó teljes száradása után (kb. 1 óra)
kezdhetô el a festés vagy tapétázás. Vízzel 1:1 arányban javasolt
hígítani. Kiadósság: kb. 20-30 m²/liter.

Metylan tapétaleoldó folyadék 500 ml
Könnyen eltávolíthatóvá teszi a régi tapétát és az enyves festékeket.
A tapéta az alapfelület sérülése nélkül bontható. Koncentrátum: 1
flakon tartalma 100-200 m2 tapéta eltávolítására elegendô.

Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó 60 g
Felhasználásra kész, diszperziós ragasztó, valamennyi tapéta
típus utólagos javítóragasztásához. Tapéta szélek nem nedvszívó
felületre történô ragasztására is alkalmas, vinilt is ragaszt vinilre.
Ajtó és ablak kerethez is kiválóan ragaszt.

Metylan felületsimító glettanyag 3 kg
Vízzel bekeverhetô, por alakú glettanyag, amely kiválóan alkalmas
beltéri felhasználásra. Hosszú nyitott idôvel rendelkezik. Max. 3
mm vastagságban hordható fel.

Metylan tapétaszél simító roller
A rugalmas poliuretán habból készült görgô tapétaszélek falhoz
préselésére és áthengerlésére szolgál.

Metylan tapétasimító spatula
A tapétát buborék- és ráncosodás nélkül simítja a falra és
hajlékony oldalának köszönhetôen nem károsítja a tapétát.

Metylan direct ragasztóhenger
Optimális vlies tapéta felragasztásához (a hagyományos festôhen
gerek általában nem alkalmasak a ragasztó felhordására

Sok sikert és örömet a tapétázáshoz!

Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (36-1) 372-5555, fax: (36-1) 209-1543
www.ragasztas.hu

