Techniniai duomenys Nr.1525

Rapidvlies 1525

bestruktūrinė sienų danga, nesitraukianti, uždengianti plyšius, stabilizuojanti įtrūkimus, silpno
įtempimo, skirta vidaus darbams.

Savybės
ypač stabili sienų danga, stabilizuojanti įtrūkimus, uždengianti plyšius. Sunkiai užsiliepsnojanti
– B1 pagal DIN 4102, tiksliai supjaustyta ir folijoje įpakuota. Nesudaro raukšlių, neišsitampo,
silpno įtempimo, puikiai praleidžianti vandens garus. Užklijavus galima tuojau pat dažyti ar
klijuoti kitą dangą. Esant reikalui, lengvai pašalinama.

Panaudojimas
danga naudojama ant gipso kartono, ant tinko, ant gelžbetonio perdangos plokščių,
įrenginėjant, renovuojant, sanuojant vidaus patalpas. Naudojama norint išgauti lygų ir atsparų
paviršių.

Produkto aprašymas
Spalva
natūraliai balta
Bazinė produkto medžiaga
specialus celiuliozės ir tekstilės pluoštas, kombinuotas su rišančiomis polimerinėmis
medžiagomis.
Įpakavimas
2 rulonai kartoninėje dėžėje.
Rulono dydis : apie 0,75 x 25,00 m
(rulono plotis x rulono ilgis)

Apdorojimas
Klijavimas
Rapidvlies 1525 gali būti klijuojamas dviem būdais – klijai tepami ant pagrindo ir po to
dedama danga arba naudojamas tapetavimo aparatas. Klijavimui naudojami klijai – CreaGlas
Gewebekleber ELF 377 arba Metylan Neuputzkleister 1543 ( 1:10 ki 1:12 )
Klijų tepimas ant pagrindo:
ant paruošto paviršiaus tepame klijus – tepame ne per storai (150 g/m2 ) ir tolygiai. Rapidvlies
1525 supjaustyti reikiamo ilgio, užleidžiant 5 – 10 cm, klijuoti ant klijais sutepto paviršiaus ir
guminiu voleliu ar tapetavimui skirta glaistykle prispausti, kad neliktų pūslių. Prie lubų,
grindjuosčių, langų reikia užleisti, kampuose prispausti plastmasine mentele ir nupjauti aštriu
peiliu Cupschnittmesser 1311. Juostas klijuoti vieną prie kitos, neužleidžiant viena ant kitos.
Klijuojant išorės kampą, reikia užleisti apie 8 -10 cm. Kitą juostą užleisti apie 4 – 6 cm ir
dvigubą juostą laisva ranka nupjauti, naudojant aštrų peilį tapetams Tapeten-Ziehschnitttmesser 1310. Stengtis neištepti klijais dangos paviršiaus. Jei ištepėte, atsargiai nuvalykite
drėgna kempine.
Klijavimas naudojant tapetavimo aparatą:
Klijus CreaGlas Gewebekleber ELF 377 praskiesti vandeniu 10 %. Tempiant Rapidvlies 1525
reikia stebėti, kad neliktų vietų, kur nebūtų klijų. Klijuoti iš karto, nereikia laukti kol išbrinks,
guminiu voleliu ar plastikine tapetavimo mentele prispaudžiant, kad neliktų pūslių. Toliau
klijuoti taip, kaip jau buvo aprašyta.
Tolimesnis paviršiaus apdorojimas
gerai išdžiūvus, galima dažyti dispersiniais dažais, tapetuoti. Rapidvlies 1525 yra puikus
pagrindas dekorams.
Dažyti rekomenduojame ne žemesnės kaip 2 klasės dažais ( pagal DIN 13 300 ), atspariais
šveitimui pagal DIN 53 778. Pvz.: Topp ELF 948, Super Latex LF 3000, Latexfarbe ELF 992,
CreaGlas Flurethan Wandfinish.
Išeiga
apie 1,33 m / m2. Vieno rulono užtenka maždaug 18, 75 m2
Apdorojimo temperatūra
ne žemesnė kaip +5o C

Džiūvimas
o

( + 20 C, 65 % s.d. )
įprastai galima dažyti po nakties. Vengti skersvėjų. Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei
drėgmei, džiūvimas bus ilgesnis.

Laikymas
rulonus laikyti stačiai ir sausai

Pagrindo paruošimas

dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klijinius dažus nuplauti,
aliejinius dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir nuvalyti. Esant reikalui gruntuoti.
Pagrindas

Gruntavimas

Tinkas (MG PII, PIII),
betonas.

Esant reikalui, Lacryl
Tiefgrund LF 595,
Tiefgrund 545

Tinkas (MG PIVa, b,
c), gipso kartonas,
gipso plokštės

Esant reikalui,Lacryl
Tiefgrund LF 595,
Tiefgrund 545

Normaliai įgeriantys
paviršiai, pvz.,
matiniai dispersiniai
dažai

Jei reikia, Lacryl
Tiefgrund LF 595

Tarpinis sluoksnis

Galutinis sluoksnis

Rapidvlies 1525,
priklijuotas CreaGlas
Gewebekleber ELF
377

Pagal pasirinkimą
dispersiniai dažai 1)
arba dekoratyvinės
technikos

Neįgeriantys ar silpnai Haftgrund LF 3720
įgeriantys paviršiai,
pvz., blizgūs dažai
1)

Jei norima išgauti itin tolygų ir blizgų paviršių, reikia dažyti tarpinį sluoksnį.
Kur šviesa krenta problematiškai, o reikia idealiai lygaus paviršiaus, nuosekliai dažomi keli
sluoksniai, nelaukiant kol išdžius prieš tai nudažytas sluoksnis (dažoma ant šlapio
paviršiaus).
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Papildomi produktai
Lacryl Tiefgrund LF 595, Tiefgrund 545, Haftgrund LF 3720, CreGlas Gewebekleber ELF 377

Pastaba
šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu,
ilgalaike patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas
neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis
sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai.
Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.

