
Aplikace tapet

Hlavním důvodem vzniku problémů při aplikaci IP 2411/2412 je použití vhodného/nevhodného
lepidla nebo jeho správná/chybná
aplikace. (Například hrany se začínají kroutit a odlepovat od zdí)
• Použivejte vždy lepidlo na tapety s netkaným povrchem. (Což je oproti běžnému lepidlu na
tapety “těžší” verze
lepidla) (Tato lepidla lze koupit například v hobby marketech . Prodávají se v práškové formě
(míchají se s vodou) nebo už hotový
mix)
• Lepidlo se aplikuje na zeď. Uvědomte si, že každá zeď absorbuje lepidlo jinak. Pokud je
plocha, kterou polepujeme dost velká, může
se stát, že čas mezi nanesením lepidla na vršku zdi a přilepením tapety je dostačující pro
absorbování většiny lepidla a jeho částečnému
“zaschnutí”. (svou roli hraje i teplota zdi) Rozhodující je, aby při nanášení tapety bylo lepidlo
stále v “lepkavé” formě (zejména po
stranách tapety).

  

Pokud je lepidlo příliš suché (vstřebání / čas mezi nanesením
lepidla & přilepením tapety / vysoká teplota v místnosti v
okamžiku aplikace tapety na zeď) využijte následující možnosti:
• Před přilepením tapety můžeme lepidlo na zeď nanést znova.
(Jelikož velká část zdi už je lepidlem pokryta, je tento druhý
“nátěr” výrazně rychlejší).
• Můžeme nanést extra lepidlo do míst na zdi, kde budou
strany tapety (před přilepením tapety na zeď).
• Můžeme tapetu přilepit na zeď. Přitlačit ji na celou plochu
zdi. Pak odlepit pouze strany tapety (zatímco střed tapety
zůstane přilepený na zdi), nanést znova lepidlo na zeď nebo
dokonce na zadní stranu tapety a pak pevně přitisknout strany
tapety opět na zeď . (Pro tuto aplikaci existují speciální pomůcky
pro usnadnění práce).
• Poslední možnost – ačkoliv výše zmíněná řešení by měla
pomoci – je před lepením tapety nanést lepidlo na zeď a rovněž
na zadní stranu papíru.
Všechny tyto možnosti mají stejný cíl: zajistit, aby v okamžiku
lepení tapety bylo mezi zdí a tapetou dostatečné množství
lepidla.
Tato řešení problém obvykle vyřeší v 99.9% případů.
Poslední možnost je velmi „pevná“, pro velmi speciální případy
(Ačkoliv někteří profesionálové ji používají v běžné praxi, protože
jim usnadňuje práci a garantuje perfektní přilnavost).
• Můžeme spolu smíchat lepidlo na tapety (s netkaných
povrchem) a speciální lepidlo na tkaniny ze skleněných vláken
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(vyrábí je – mimo jiné – Bison / Bostik Pro / Perfax) ( 1 KG lepidla
na tkaniny ze skleněných vláken na 10 litrů lepidla na tapety. Ve
velmi výjimečných případech můžeme dokonce navýšit poměr
lepidla na tkaniny ze skleněných vláken). Tato směs je přitom
snadno použitelná a umožňuje nám za mokra pohybovat
s tapetou. Tato směs lepidel je výrazně silnější než klasické
lepidlo na tapety a zajišťuje perfektní přilnavost tapety na zeď.
Nevýhodou je, že tapeta je ke zdi přilepena tak silně, že bude
výrazně náročnější ji později ze zdi sundat. Může se dokonce
stát, že s tapetou strhneme i část omítky!
Náš technický tým je přesvědčen, že přenos změkčovadel a/nebo
vliv PVC na solventní inkoust / čas mezi tiskem & nalepením,
nehraje v popsaných problémech žádnou roli.
Věříme, že tyto informace vám poskytnou možnosti, které vaše
klienty uspokojí. Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv
dalších dotazů nebo připomínek.
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