Техническа спецификация

Metylan spezial
Spezial-Kleister
I. Продукт
Наименование на продукта:
Metylan Spezial-Kleister
Тип на продукта:
Висококачествено метилцелулозно
лепило със синтетична смола

II. Особени
свойства
• голяма сила на прилепване; с подсилена
способност за прилепване
• висока устойчивост на влага
• силно първоначално прилепване със
същевременно добри възможности за
корекция (за преместване на тапета)
• много добро намокряне на задната
страна на тапета
• устойчивост по отношение на колебания
в температурата, вар и цимент
• лесно се разбърква, лесно се нанася
• еднороден (хомогенен) разтвор
• лепи надеждно

Цел на приложение:
За надеждно залепяне на тежки
хартиени тапети, релефни тапети,
(напр. Anaglypta), тапети със
структура, включващи дървесни
влакна, хартиени тапети със
специфична структура, нетъкани
тапети Stabilit® с гладък гръб,
винилови тапети (каширани с хартия
PVC-тапети), тапети от природни
продукти (напр. трева, дърво, корк,
юта, коприна, лен), фототапети,
Tekko, текстилни тапети, макулатура
на ролки (която може да се разделя
на слоеве), както и тапети, които се
свалят без остатък.

Опаковки:
Пакети по 200 g

Технически данни

Външен вид на разтвора:
Млечнобял

Съставки:
Метилцелулоза със синтетична смола
Насипно тегло:
500-600 g/литър

рН на водния разтвор:
Неутрален (около рН = 7)
Състояние на готовия разтвор:
Вискозен, гъст

Разтворимост:
За около 30 минути се разтваря в
студена вода.
Работен разтвор и разход

Цел на
приложение
Нанасяне на
предварителен
слой лепило
Тапети
Тапети с
дървесни влакна

III. Технически
указания за
употреба

Размер на пратката при
експедиция:
MS 40 = 1 кашон с 40 пакета по 200 g

Работен
разтвор
1 : 40

Съдържание на
пакета в литри
вода
8

1 : 20
1 : 20

4
4

Нанасяне на лепилото:
Съдържанието на пакетчето се
разбърква в студена вода (съотношение виж таблицата). След 2-3 минути
се разбърква още един път. След
б 30

Достатъчен прибл. за
m2
ролки
60 – 80
–
22 - 26
22 - 26

4-5
прибл. 2

мерно и на тънък слой с помощта на
четка или валяк Ивиците се залепват
върху все още влажното лепило без
припокриване и с помощта на валяк
се изкарват въздушните мехурчета.

Основа:
Основата трябва да бъде гладка,
суха, чиста, хигроскопична и с носеща
способност.
Подготовка на основата:
Стените и таваните да се почистят
основно. Всички тапети да се отстранят с Metylan Aktiv Tapeten Ablöser.
Всички пукнатини и дупки да се
запълнят с кит за шпакловане Metylan
Tapezier & Renovierspachtel. Ако е
необходимо, основата да се изглади с
кита Metylan Flächenspachtel. Силно
попиващи основи да се обработят
предварително със специалното
лепило Metylan Spezial-Kleister
(разтвор 1:40) или с грунд Metylan
Tapezier-Grund. Или директно да се
грундират с Metylan TapetenWechselgrund: тогава при следващия
ремонт тапетите ще могат да бъдат
свалени на сухо и чисто.

IV. Особени
указания

б) Хартиени тапети със структура:
Тапетите се намазват с равномерен
слой лепило, сгъват се един път към
средата и се навиват. След
достатъчно дълго време за попиване
(прибл. 10 минути) се залепят без
припокриване на краищата, изгонват
се въздушните мехурчета с валяк или
шпакла за тапети.
в) Нетъкани тапети Stabilit®- с
гладък гръб:
Лепилото се нанася за съответната
ивица тапет върху основата равно
Да се спазват указанията на
производителя на тапетите.
Обработка на отпадъците:

Отстраняване на остатъци от
лепило:
Остатъци от лепило по предната
страна на тапета незабавно да се
отстранят внимателно с гъба и чиста
вода, съотв. да се попият.

Съхранение:
Прахообразният продукт да се
съхранява на сухо място.

Лепене на тапетите:
a) Тапети и тапети с дървесни
влакна
Тапетите се намазват с равномерен
слой лепило, сгъват се и се оставят
да го попият.
След това се залепят

Допълнителни указания:

Почистване на инструментите:
Със студена вода.

Предпазни мерки:
Не са необходими.

прибл. 30 минути енергично се
разбива: сега вече Metylan е готов за
работа.

a) Остатъци от продукта. Малки
количества могат да бъдат добавяни
към битовите/промишлените
отпадъци
Кодов номер като отпадък: 080403 EAK-код).
б) Изпразнените опаковки да се
предават за рециклиране като стара
хартия или в пункт за събиране на
отпадъци, обозначени със зелена
точка (жълт контейнер/торба за
боклук)

г) Добавяне на дисперсионно
лепило:
Добавянето на прибл. 20% Ovalit T,
съотв. Ovalit T концентрат (в
разбъркано състояние) повишава
влагоустойчивостта и силата на
лепене. Освен това добавянето на
дисперсионно лепило позволява при
тапети, съотв. макулатура, които
могат да се разделят на слоеве, след
сваляне на горния слой при правилна
работа върху оставащия хартиен слой
да се залепи отгоре следващ тапет.
д) Други:
Припокриващи се шевове (заден
хартиен слой върху винилов преден
слой), например в ъгли, при камини и
страници на прозорци, да се залепят с
лепилото за шевове и фини поправки
Metylan Naht- und Reparatur-Kleber (в
туби).

Телефон за консултации:
02/915 10 10
e-Mail:
henkel.bulgaria@bg.henkel.com
При изготвянето на настоящата
техническа спецификация на базата
на нашия опит сме се съобразявали
със съвременното ниво на
техническия прогрес.

Внимание: Дадените по-горе данни следва да се разглеждат само като най-общи указания.
Поради неподлежащите на контрол от наша страна разнообразни условия на обработка и
употреба и поради големия брой различни материали ние препоръчваме, във всеки
конкретен случай първо да се направят достатъчен брой собствени експерименти. По
същите причини на базата на данните и указанията в настоящата спецификация не може да
се поеме и гаранция за конкретни резултати от приложението на препарата. Гаранция в
рамките на нашите условия на продажба се поема само за неизменно високото качество на
нашите продукти.

