TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

MODULAN 810 Vlies
Lepidlo na hladké a reliéfní vliesové tapety

Popis výrobku
Vhodné pro
Vlastnosti
Velikost balení
Spotřeba

Lepidlo na vliesové tapety MODULAN 810 je vhodné pro lepení
hladkých a reliéfních vliesových tapet.



Řemeslnická kvalita
aplikace s nízkým rozstřikem přímo na stěnu

200 g, 250 g a 500 g
Použití
Aplikace přímo na
stěnu
Aplikace na tapetu

Použití
Aplikace přímo na
stěnu
Aplikace na tapetu

Použití
Aplikace přímo na
stěnu
Aplikace na tapetu

Teplota zpracování

Napojení

Množství
vody na 200 g

200 g stačí
na

1 : 15

3l

15 - 20 m²

1 : 20

4l

20 - 25 m²

Napojení

Množství
vody na 250 g

250 g stačí
na

1 : 15

3,75 l

20 - 25 m²

1 : 20

5l

25 - 30 m²

Napojení

Množství
vody na 500 g

500 g stačí
na

1 : 15

7,5 l

40 - 50 m²

1 : 20

10 l

50 - 60 m²

Nezpracovávejte při teplotě nižší než + 5 °C (platí pro okolí a
podklad)

Zpracování
Použití

MODULAN 810 Vlies

Celý obsah balení vysypte plynule za stálého míchání do čisté,
studené vody, a ještě nějakou dobu míchejte. Po 15 minutách ještě
jednou vydatně promíchejte, aby se zabránilo tvorbě hrudek. Pro
vliesové tapety se doporučuje technika lepení na stěnu: Lepidlo
naneste válečkem s krátkým chlupem nebo štětkou v dostatečné a
rovnoměrné vrstvě o šířce 1-2 pásů tapety na podklad. Pás tapety
vložte přímo do lepidlového lože, rovnoměrně a bez bublinek
přitlačte. Lepidlo na vliesové tapety lze také aplikovat na zadní
stranu tapety štětkou.
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Postup nanášení

Způsob nanášení: technika lepení na stěnu (pomocí válečku s
krátkým chlupem nebo štětky přímo na stěnu) nebo přímo na
tapetu pomocí tapetovací štětky

Postup při zpracování

Při zpracování tapet se řiďte návodem výrobce. Zbytky lepidla
okamžitě otřete vlhkým hadříkem.

Prvotní ošetření podkladu
Veškeré uvedené penetrační nátěry jsou doporučeny k použití z technického hlediska, případně lze
použít další penetrační nátěry. Dodržujte prosím údaje uvedené v příslušných technických
informačních listech od použitých produktů.
Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez prachu a mastnot. Staré tapety a klihové barvy odstraňte.
Trhliny, díry a nerovnosti vyspravte tmelem. Pískové, křídové a silně savé podklady předem ošetřete
hloubkovým penetračním nátěrem MODULAN 2101 Hydrosol nebo penetračním koncentrátem
MODULAN 2102 v poměru 1:5.
Upozornění: Při penetrování pomocí hloubkového penetračního nátěru nesmějí při schnutí vzniknout
uzavřené, lesklé povrchy, jelikož by narušily přilnavost následných vrstev.

Pokyny
Složení

Methylcelulóza, zesilovač lepivosti, polyaniontový škrob, aditiva

Hustota podsypu

Cca 470 kg/cm³

Hodnota pH

Cca 10

Bezpečnostní pokyny a
upozornění na nebezpečí

Informace pro bezpečné použití, čištění a likvidaci jsou uvedeny na
etiketě a v bezpečnostním datovém listu.

Skladování

Skladujte v suchu. Bez konzervačních látek, proto rozmíchané lepidlo
brzy zpracujte.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zaschlé
zbytky materiálu můžete zlikvidovat s domácím odpadem nebo jako
stavební odpad. Tekuté zbytky zlikvidujte podle směrnice o
odpadech – č. EWC 08 04 10.

Technické informace aktuální k červenci 2021
Tento technický datový list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém
listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před
zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a
podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu
jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými
produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických datových listů své
platnosti.
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