
Metylan
Gotowy do u ycia klej dyspersyjny
o du ej sile klejenia. Nadaje si  do wszystkich rodzajów tapet.

CIWO CI
- gotowy do u ycia
- atwy w stosowaniu
- do wszystkich rodzajów tapet
- o bardzo wysokiej sile klejenia
- wydajny
- bez rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE
Klej znakomicie klei oderwane lub wystrz pione
fragmenty tapet przy wewn trznych i zewn trznych
naro nikach, np. przy wystaj cych cz ciach okien.

wietnie nadaje si  równie  do powtórnego klejenia
pop kanych spoje  tapet.
Klej  jest  odporny  na  wszelkie  normalne  wp ywy  i
obci enia we wn trzach.

KLEJENIE
Klej na  cienk  warstw  na tapet  lub na pod e.
Docisn  tapet . Nadmiar kleju usun  natychmiast
wilgotn  g bk  w przeciwnym razie nale y liczy  si  z
po yskiem na powierzchni zewn trznej.
Narz dzia my  wod  natychmiast po u yciu.

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
Przechowywa  w dobrze zamkni tym opakowaniu. Okres
wa no ci 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na
spawie tuby.
Chroni  przed mrozem!

OPAKOWANIA
Opakowanie: 60g

DANE TECHNICZNE
Baza:       spoiwo oparte na ywicach dyspersyjnych bez

zmi kczaczy
______________________________________________
Zu ycie:                 w zale no ci od pod a 100-250 g/m²
______________________________________________

sto :                                              ca 1,1 g/cm³
______________________________________________
Czas korekty:   zale nie od grubo ci warstwy i temperatury

wn trza do 10 minut
______________________________________________
Barwa:                       bia y, po wyschni ciu przezroczysty

Temperatura obróbki:                nie stosowa  poni ej +5ºC
______________________________________________
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