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MATERIÁL
Označenie výrobku:
Metylan Normal  – lepidlo

Druh materiálu:
Veľmi kvalitné metylcelulózové lepidlo

Oblasť použitia:
Na tapetovanie všetkých papierových tapiet

Veľkosť balenia:
krabička: 125 g

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
� vysoká lepivosť
� vysoká odolnosť proti vlhkosti
� vysoká lepivosť pri súčasne dobrej možnosti opravy (posúvanie)
� dobré zmočenie zadnej strany tapety
� odolnosť voči kolísaniu teploty, proti vápnu a cementu
� ľahko sa dá miešať i nanášať
� rovnomerný (homogénny) roztok
� tapetovanie s istotou 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Koncentrácia a výdatnosť

SPRACOVANIE
Podklad:
Podklad musí byť hladký, čistý, suchý, nasiakavý a nosný.

Príprava podkladu:
Steny a strop dôkladne vyčistite. Pôvodné tapety odstráňte Metylanom Odstraňovač tapiet. Trhliny a diery vyplňte Metylanom Surface Filler 
alebo Metylanom Crack Filler. Veľmi nasiakavé podklady predbežne natrite lepidlom Metylan Špeciál (koncentrácia 1:80).

Príprava lepidla:
Obsah balenia vmiešajte do studenej vody (pomer viď. tabuľka). Po 2-3 minútach premiešajte ešte raz. Po cca 20 minútach riadne pretrepte. Metylan
je tak pripravený na použitie.

Tapetovanie:
Tapety rovnomerne natrite lepidlom, zložte a nechajte zmäkčiť. Potom tapetujte.
Pri lepení zvitkovej makulatúry primiešajte cca 20% Ovalitu T alebo koncentrovaného Ovalitu T (v rozmiešanom stave).

Surovinová báza: metylcelulóza
Násypná hmotnosť: 500-600 g/l

Rozpustnosť v studenej vode sa rozpustí za cca 20 minút
Hodnota pH vodného roztoku: cca 7 (v neutrálnom roztoku)

Farba roztoku: priehľadný
Vlastnosti a kvalita hotového lepidla: možnosť korigovania a posuvu

Účel použitia Koncentrácia Obsah balenia v litroch vody
Postačujúce na cca

m2 zvitkov
Prednáter 1:80 10 100 -

Ľahké papierové tapety 1:70 8,75 50 10
Normálne papierové tapety 1:60 7,5 40 8

Ťažké papierové tapety 1:50 6,25 30 6
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NEPREHLIADNITE
Pokyny na likvidáciu:
Vytvrdnuté zvyšky produktu môžete pridať do komunálneho/remeselného odpadu v súlade s miestnymi predpismi. Obaly odovzdávajte na recykláciu
len úplne vyprázdnené, bez zvyškov produktu.

Čistenie pracovných nástrojov:
Studenou vodou. Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.

Skladovanie:
Prášok skladujte v suchu. 

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


