
Metylan Direct
Klej do tapet flizelinowych
Klej do tapet z wysokowarto ciowej metylocelulozy z dodatkiem
sztucznych ywic

CIWO CI

- Do nak adania bezpo rednio na scian
- Bez rozprysków
- Wysoka pocz tkowa si a klejenia
- Z wysokowarto ciowej metylocelulozy

wzbogaconej syntetyczn ywic

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do klejenia tapet z flizeliny lub na
flizelinie (w ókninie). Tapety flizelinowe nie odkszta caj
si  (nie kurcz  i nie rozci gaj  si  podczas przyklejania).
Umo liwiaj  szybkie i atwe tapetowanie, bez
uprzedniego zmi kczania tapety.
Formu a kleju u atwiaj ca nanoszenie kleju wa kiem
bezpo rednio na cian  bez pry ni  i chlapania.
Umo liwia atwe usuwanie starych tapet na sucho.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawarto  opakowania wsypa  do zimnej wody silnie
mieszaj c (proporcja wed ug tabeli). Podczas wsypywania
opakowanie trzyma  tu  nad wod . Po up ywie 3 minut
jeszcze raz silnie zamiesza . Klej jest gotowy do u ycia.

PRZYGOTOWANIE POD A

Pod e musi by  g adkie, suche, czyste i wolne od kurzu,
a tak e ch onne i wytrzyma e. Starannie oczy ci ciany i
sufity. Stare tapety usun  u ywaj c Metylan P ynu do
usuwania tapet. Ubytki i p kni cia zaszpachlowa .
Oczyszczone, szczególnie ch onne pod e zagruntowa
klejem Metylan normal, rozpuszczonym w wodzie w
proporcji 1:80 lub Metylan direct w proporcji 1:40.

TAPETOWANIE

Wymieszany klej Metylan direct nanie  równomiernie
bezpo rednio na cian  za pomoc  wa ka. Zaczynaj c od
strony okna tapet  przyklei  bezpo rednio z rolki do
posmarowanej klejem ciany. W przypadku tapet
wzorzystych zwróci  uwag  na kierunek i zgranie wzoru.
Nast pnie tapet  rozwin  do do u, przyci  i docisn
wa kiem z mi kkiej gumy tak, by usun  p cherzyki
powietrza. Resztki kleju znajduj ce si  na przedniej
powierzchni tapety nale y niezw ocznie zmy  delikatnie

bk  i czyst  wod  lub zetrze .
Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczy  poci gn  za
górny brzeg tapety i oderwa  j  na sucho.
Metylan direct mo na tak e nanie  tradycyjnie na
spodni  stron  tapety i od razu przyklei  j  do ciany.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna okre la zakres stosowania
materia u i sposób prowadzenia robót, ale nie mo e
zast pi  zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych informacji prace nale y wykonywa
zgodnie ze sztuk  budowlan  i zasadami bhp.
Producent gwarantuje jako  wyrobu, natomiast nie ma
wp ywu na warunki i sposób jego u ycia. W przypadku

tpliwo ci nale y wykona  w asne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem si  tej karty technicznej trac  wa no
karty wcze niejsze.

SK ADOWANIE

Do 24 miesi cy od daty produkcji przy sk adowaniu w
suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach.
Chroni  przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 200g

karta tech. nr
06.10



DANE TECHNICZNE
Baza:  wysokowarto ciowa metyloceluloza z dodatkiem

ywic sztucznych
______________________________________________
Wygl d roztworu:                                g sty, mlecznobia y
______________________________________________
Ci ar nasypowy:                          460 – 530 g/litr
______________________________________________
Czas rozpuszczania:   w ci gu 3-5 minut w zimnej wodzie
______________________________________________
pH roztworu:                          lekko zasadowy (pH  = 8-9)

Wydajno :                      18-22 m²
______________________________________________
Orientacyjne zu ycie:

* Eurorolka (10,05/0,53m)

Na opakowanie = 200g
Zastosowanie Proporcje

mieszania
Ilo
potrzebnych
litrów wody

Wydajno
kleju
w m²

Wydajno
w rolkach tapety

Gruntowanie 1:40 8 60-80 -

Tapety flizelinowe g atkie 1:20 4 20-22 4

Tapety flizelinowe
oczone 1:17,5 3,5 18-20 5
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