Výrobek:

Datum aktualizace: 30.4.2014

APEKO V1312
DISPERZNÍ TEKUTÉ LEPIDLO NA SKLOVLÁKNITÉ TAPETY
Složení a charakteristika výrobku:
Směs vodné disperze a derivátu celulózy s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.
Speciální ekologické lepidlo na tapety ze skelných vláken a těžké tkaninové tapety.
Použití:
K lepení těžkých textilních tapet, zejména tapet vyrobených ze skelných vláken na dřevo, umakart, beton, omítky a
aglomerované dřevěné materiály. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý.
Příprava podkladu:
Tapetovaný povrch je nutno zbavit nesoudržných částic, prachu a mastnot. Staré hlinkové nátěry je nutno
oškrábat. Sádrováním a tmelením odstranit trhlinky a nerovnosti. Kovové části povrchu opatřit vhodným
antikorozním nátěrem.
Příklad pracovního postupu:
Na suchý připravený povrch nanést potřebnou vrstvu lepidla a do dvou minut zahájit lepení.
Tapeta musí být předem nařezaná na přesný rozměr a nenamáčí se! Tapety lepit od shora dolů. Tapety se přitlačí
pomocí gumového válečku od shora dolů a do stran. Vytlačené a prostouplé přebytky lepidla odstranit ihned pomocí
vlhké houby. Lepidlo nenanášet do zásoby, protože do polozaschlého lepidla se položená tapeta dokonale nepřilepí.
Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí být menší než + 10°C
Doporučené způsoby aplikace:
Štětcem, štětkou, válečkem nebo zubovou stěrkou.
Parametry lepidla:
Obsah netěkavých složek
pH
Viskozita Brookfield
Orientační spotřeba: 140 - 190 g/m2.

min. 20%
5-7
min. 25000 mPas

Ředidlo:
Voda.
Skladovatelnost:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu
při teplotě + 5oC až + 25oC. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!
Likvidace odpadů a obalů:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na
místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými
odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou
aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit
konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky
a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají
právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

