Jellemzői:
•
•
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Felhasználásra kész vizes diszperzió
Valamennyi tapétatípushoz
alkalmazható
Vinilt is ragaszt vinil felületre
Kiváló kezdeti tapadás
Jól igazítható

Alkalmazási terület:
A Metylan bordűrragasztó felhasználásra kész
diszperziós ragasztó, amely a kereskedelmi
forgalomban
kapható
valamennyi
tapéta
szegőcsíkot (bordűr) biztonságosan ragasztja a
tapétához és falra. Száradás után áttetsző.
Alkalmas pl. műanyagból (vinil) készült szegőcsík
ragasztására
is
viniltapéta
felületére.
Megakadályozza a papír hátoldalú vinil szegőcsík
felpöndörödését.

A felület előkészítése:
Speciális előkészítés nem szükséges, de a
felületek portalanítását el kell végezni és a
felragasztott tapéta teljes száradását megvárni.

Felhordás:

Fontos tudnivalók:

Felhelyezés előtt jelölje ki a bordűr helyét a falon,
ill. tapétán. Papírból készült- vagy papír hordozó
rétegű bordűr esetén nedvesítse be szivaccsal a
szegőcsík hátoldalát és hagyja néhány percig (4-5
perc) puhulni. Ezt követően a tubusba épített
applikátor segítségével vigy fel a Metylan
bordűrragasztót
a
szegőcsík
hátoldalára,
egyenletesen eloszlatva azt a felületen. Illessze a
bordűrt a helyére és tapétaszél simító roller vagy
kefe segítségével nyomja a falhoz és simítsa ki,
hogy ne maradjon alatta légbuborék.

Ragasztásnál vegye figyelembe a bordűr
gyártójának utasításait! +15 °C alatti hőmérsékleten
ne végezzen tapétázási munkákat! A bordűr
felragasztását követően a felesleges ragasztót
vizes ruhával azonnal törölje le. Jól lezárva,
fagymentes helyen tárolja. Fagyveszélyes.

Tárolás:

Kiszerelés:

Eredeti csomagolásban, fagymentes (+5 °C felett),
száraz és hűvös helyen.

250g műanyag dobozban

Műszaki adatok:

Összetétel

Felhasználható:
Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

keményítő alapú polivinil-acetát
diszperzió

Fajsúly

1,0 g/cm3

Kiadósság

kb. 20 folyóméter, 10 cm széles
csík esetén (2 m2)

Anyagszükséglet

120-150 g/m2

Szín

fehér

Nyitott idő

kb. 10 perc

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra
(+23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Egyéb információk:
A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha
teljesen
üres
és
nem
tartalmaz
anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó
háztartási hulladéknak minősül. A Metylan
bordűrragasztó csak a termékismertetőben
feltüntetett területeken használható fel. A
termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink,
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A
tapétázás során tartsa be a tapétagyártó
utasításait! A munkakörülmények sokfélesége
miatt, a munka megkezdése előtt célszerű
próbaragasztást végezni.
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