Veľkoplošné ručne vyrábané tapety pre estetické úpravy stien a plôch v interiéroch a v exteriéroch .
Vyrobené sú z ekologicky nezávadných surovín na báze vodou riediteľných akrylátov a anorganických
plnív.
Zloženie : Zmes plnív a akrylátu s funkčnými prísadami.
Použitie: Dekoratívna veľkoplošná, tenkovrstvá tapeta v hrúbke 1-3 mm. Vytvára dekoratívny
vzhľad. Dokonale imituje povrch surového betónu , dreva a hrdzavého železa. Vhodným
podkladom pre lepenie sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové
a cementové malty, stierky, betóny, sadrokartón a pod. Všetky podklady
musia byť čisté ,odmastené, rovné, vyschnuté , vyzreté bez trhlín a bez olupujúcich častí.
Vlastnosti: Elastický, rolovateľný materiál v hrúbke 1-3 mm
Rozmery: Vyrába sa a dodáva v rozmeroch 200x100 cm, zrolované a zabalené do pevného
papierového valca v priemere 150 mm x 1100 mm.
Skladovanie : Skladujte pri teplote +5 °C do +25 °C v suchu . Chráňte pred mrazom a slnečným
žiarením.
Montáž: Pred manipuláciou musí byť materiál skladovaný min 24 hod. pri teplotách
+18°C do +25°C . Neohýbajte materiál v opačnom smere ako je zrolovaný.
Produkt je možné podľa potreby rezať nožom na požadovanú veľkosť a tvar. Pre kvádrovitý vzhľad je potrebné
požadované kusy narezať, nalepiť so škárami a následne vyškárovať. Na vhodne upravený a napenetrovaný
podklad naneste lepidlo v hrúbke 6mm.
Produkt postupne rolujte na podkladovú plochu potretú lepiacou hmotou. Postupne dôkladne pritláčajte na
podkladovú plochu plsťovým hladítkom, nie rukou! Ak si zvolíte priznané špáry , môžete ich vytmeliť
škárovacou hmotou. Spotreba lepidla cca. 1,5-2,5 kg / m2.
Doba schnutia: Konečné schnutie je do 48.hod. Pri montáži sa teplota musí
pohybovať od +18°C do +25°C.
Váha na ploche : 4-5 kg / m2
Váha balenia : cca.11 kg /2 m2 s obsahom
Prídržnosť k podkladu : STN EN 1542:2001 N/mm2 0,7 STN EN 1062-32008
Nasiakavosť : kg / m2 po 30 min.0,246
Rýchlosť prepúštania vody: kg (m2. 40,5 ) po 30 min. 0,18
Priepustnosť vodnej pary: g/m2 .d 95,6
Ekvivalentná difúzna hrúbka : Sd 0,21
Výrobca nezodpovedá za vady vzniknuté neodbornou manipuláciou a nevhodným skladovaním!
Farebné a odtieňové rozdiely pri ručnej výrobe medzi jednotlivými šaržami sú prirodzené a nepovažujú sa za
vadu!
SLOVENSKÝ VÝROBOK

Decorstone s.r.o.
Bottova 28
971 01 Prievidza
Slovenská republika

