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 DRUH SUROVINY
Disperze bez změkčovadel.
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  TECHNICKÉ ÚDAJE 

Hustota (spec. hmotnost) 1,1 g/cm3

Barevný odstín Bílé, po zaschnutí transparentní a matné

Teplota zpracování Nesmí klesnout pod 10 0C

Nanášení Přímo z tuby, resp. stěrkou

Doba zpracovatelnosti Podle síly nanesené vrstvy, teploty podkladu a místnosti až 10 minut

Spotřeba Podle podkladu 100 – 250 g/m2

Odolnost
Lepidlo na spáry a opravy Metylan je odolné proti všem normálním vlivům a nárokům
vnitřního prostředí

  OBLAST POUŽITÍ
• Pro lepení tapet v oblasti spár a styků nesavých ploch
• Na opravy všech druhů tapet
• K lepení odstávajících švů u vnitřních a vnějších rohů, např. u okenních otvorů, kde je třeba papírový rub vinylových tapet   
 nalepit na hladký líc
• K lepení prasklých švů

                      BALENÍ

Tuba 60 g Karton 40ks

NANášeNÍ LePIDLA
Tuba vyvinutá speciálně pro lepení spár a opravy má šroubovatelnou nanášecí stěrku.

ZPRAcOVáNÍ
Lepidlo nanést z tuby na lepenou plochu a nasazenou stěrkou rovnoměrně rozetřít. Další pruh přiložit s přesahem a přitlačit.
Přebytečné lepidlo ihned otřít vlhkou houbou nebo podobně, protože jinak je třeba počítat s lesklým povrchem.

ČIšTĚNÍ PRAcOVNÍcH NáSTROJŮ
Ihned po použití vodou. Stěrku sejmout a očistit.

ODSTAňOVáNÍ ZBYTkŮ LePIDLA
Zbytky lepidla z omývatelných povrchů ihned omýt a osušit.

BeZPeČNOSTNÍ OPATřeNÍ
Nejsou nutná.

SkLADOVáNÍ
Tubu skladovat dobře uzavřenou a chránit ji před mrazem.Min. trvanlivost: viz obal.

LIkVIDAce
Ztvrdlé zbytky výrobku lze odložit do domovního/průmyslového odpadu. Nevytvrzené zbytky likvidovat jako zvláštní odpad.
Prázdná balení recyklovat.

DISTRIBUTOR
Henkel CR spol. s r.o., 
U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel: 220 101 101
www.metylan.cz

Kvalita pro profesionály

UPOZORNĚNÍ
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí 
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit 
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. 


