
Popis produktu: Vysoko hodnotné metylcelulózové lepidlo na tapety 
so syntetickou živicou. 

Oblasť použitia: Pre bezpečné tapetovanie ťažkými papierovými 
tapetami, vzorovanými (razenými) tapetami, tapetami s hrubým dre-
vovláknitým povrchom, tapetami so štruktúrou, vinylovými tapetami, 
tapetami z prírodného materiálu (napr. trávy, drevo, korok, juta, hodváb, 
ľan), fototlačou, tekkom, textilnými tapetami, valčekovou makulatúrou 
(štiepiteľné), ako aj bez zbytkov snímateľnými tapetami. 

 pripravené k použitiu behom 3 min
 obzvlásť výdatné
 vysoká lepivosť, posiluje lepivosť
 vysoká pevnosť za mokra
 vysoká počiatočná priľnavosť, pri opravách možnosť posunutia
 dobré použitie zadnej strany tapiet
 odolné voči kolísaniu teplôt, proti vápnu a cementu
 jednoducho sa mieša a nanáša
 rovnomerná (homogénna) lázeň
 bezpečné tapetovanie

Podklad: Steny a stropy dôkladne očistiť, tapety odstrániť pomocou 
tapiet. Praskliny, diery vyplniť tmelom Metylan Filler. Podklady, ktoré 
sú silno savé, natrite dopredu špeciálnym rýchlo rozpustným lepidlom 
z Metylanu (roztok 1:40).

Príprava lepidla: Celý obsah vysypať za stáleho miešania do studenej 
vody (roztok viď tabuľka) a chvíli miešať. Behom  miešania držať balenie 
tesne nad vodou. Po 3 minútach ešte raz poriadne premiešať. Metylan 
je takto pripravený k použitiu. 

MATERIÁL

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

SPRACOVANIE

Tapetovanie: 
a) Tapety a drevovláknitý povrch: Rovnomerne potrieť lepidlom, zložiť 
a nechať zmäknúť. Ihneď potom tapetovať.
b) Tapety so štruktúrou: Tapety rovnomerne potrieť lepidlom, raz 
preložiť k stredu a rozbaliť. Po dobe potrebnej k zmäkčeniu (cca 10 mi-
nút), nalepiť na škáru a pomocou valčeka alebo stierky na tapetovanie 
vyhladiť tak, aby sa vytlačili vzduchové bubliny. 
c) Ostatné: Prekrývajúce sa švy (zadná strana papiera na prednej strane 
vinylu), napr. v rohoch, na komínoch (krboch) a vnútorných plochách 
klenby okien, prilepiť špárovým a opravným lepidlom Metylan na opravy. 

Čistenie pracovných nástrojov: studenou vodou. 

Odstránenie zbytkov lepidla: Zbytky lepidla na prednej strane 
ihneď opatrne umyť pomocou hubky, popr. zotrieť. 

Pokyny na likvidáciu: 
a) V prípade vytvrdnutých zbytkov výrobku je možná likvidácia ako 
priemyselného odpadu, popr. ako domáceho odpadu. 
b) Vyprázdnené obaly zlikvidovať ako domáci odpad alebo do zariadení 
na recykláciu starého papiera.
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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.: 02/333 19 111
www.metylan.sk

Báza: Metylcelulóza so syntetickou živicou
Sypná hmotnosť: 430–510 g/liter
Rozpustnosť: rozpúšťa sa behom cca 3 minút  
  v studenej vode
Vzhľad roztoku: mliečne biely
pH roztoku: ľahko alkalický (pH = 8–9)
Vlastnosti hotového lepidla: dá sa jednoducho odtrhnúť, husté
Skladovanie: prášok skladovať v suchu
Min. trvanlivosť: viď obal.
Balenie: 200 g krabička

TECHNICKÉ ÚDAJE

METYLAN SPECIAL INSTANT – Methylcelulózové lepidlo na tapety


