
Metylan tekuté lepidlo – koncentrát
Jednozložkové sekundové lepidlo

TECHNICKÝ LIST 07
/2

01
1

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Tekuté koncentrované metylcelulózové lepidlo s obsahom synte-
tických živíc na lepenie tapiet.

OBLASŤ POUŽITIA
Tekuté koncentrované lepidlo na lepenie ťažkých papierových tapiet,
tapiet z prírodných materiálov a sklených vlákien, štruktúrovaných
tapiet, vinylových a vliesových tapiet.

VLASTNOSTI 
� okamžitá rozpustnosť
� vysoká odolnosť proti vlhkosti
� mimoriadne silná priľnavosť s dlhodobým efektom
� homogénna konzistencia pre ľahšie nanášanie
� vysoká počiatočná priľnavosť s možnosťou korigovania
� odoláva zmenám teplôt, vápnu a cementu   

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie: metylcelulózové lepidlo s obsahom syntetických živíc
Konzistencia: homogénna, hustá
Hustota: 1,1 – 1,2 g/cm3

Rozpustnosť: do 2 minút
Viskozita: 9000 – 13000 mPas 

(pri zmiešavacom pomere 1:10 po 3 min.)
pH hodnota: 7 – 9
Farba: mliečno-biela
Balenie: 500 g

Pomery miešania:

NÁVOD NA POUŽITIE
Príprava povrchu:
Podklad musí byť čistý, suchý, hladký, upravený a rovnako 
nasiakavý, bez prachu, nečistôt, mastnoty a plesní.

Príprava podkladu (steny):
Natreté steny a vysoko glazované neporézne steny je potrebné
mierne prebrúsiť a umyť čistiacim prostriedkom s obsahom čpavku.
Staré tapety a zvyšky starých lepidiel musia byť odstránené pomo-
cou Metylanu odstraňovača tapiet. Porézne povrchy je potrebné
napenetrovať. Pred aplikáciou nechajte podklad dôkladne uschnúť.

Príprava lepidla:
Na prípravu lepidla použite čisté vedro. Celý obsah fľaše rozmiešajte
za stáleho miešania v studenej vode počas 30 sekúnd. Nepridávajte
viac vody, ako je špecifikované na výrobku. Miešajte ďalšie dve
minúty. Lepidlo je potom pripravené na použitie.

LEPENIE TAPIET:
Aplikácia lepidla na tapetu:
Lepidlo aplikujte na tapetu rovnomerne pomocou štetca s krátkymi
štetinami. Tapetu nechajte zmäknúť a následne ju nalepte na stenu.
Lepenie ťažkých tapiet si vyžaduje viac času na penetráciu lepidla
do tapety a niekedy je potrebné naniesť ďalšiu vrstvu. Ihneď po
nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a han-
dričky. Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.

Vliesové tapety:
Lepidlo naneste dôkladne na stenu pomocou valčeka na plochu cca
na 3-4 tapetové pásy. Tapetu ihneď nalepte. Ihneď po nalepení 
prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky.
Riaďte sa pokynmi výrobcov tapiet.

Druh tapety Pomer
miešania

Množstvo
vody (l)

Výdatnosť 
na m2 Počet roliek

Prednáter 1:20 10 100 --

Papierové
tapety 1:10 5 25 – 30 5

Vinylové,
vliesové

tapety, tapety
zo sklených

vlákien

1:8 4 20 – 25 4

Štruktúrované
tapety 1:6 3 15 – 20 --



Tvrvanlivosť:
spotrebujte do 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale
v tvare RDDDŠŠŠŠ (R-rok, D-deň v roku, Š-šarža).

UPOZORNENIE:
Bezpečnostné údaje viď. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 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. Používajte
len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. 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


