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düfa GLASDEKORGEWEBETAPETE 

 

skelné tapety 
 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použití: Skelné tapety do interiéru k dekorativnímu, odolnému a hygienickému 
pokrytí stěn v interiéru. Tyto tapety s textilním charakterem nabízejí mnoho 
vzorů a možností moderní úpravy stěn např. v kancelářích, hotelích, 
nemocnicích, lékařských praxích, na schodištích i v obytných místnostech. 

  

Vlastnosti:  nehořlavé 
  odolné proti dezinfekčním prostředkům 
  odolné proti hnilobě 
  toxikologicky nezávadné 
  odolné proti zašpinění , snadno čistitelné 
  zakrývají rýhy v podkladu 
  jsou nárazuvzdorné a rozměrově stálé 
  konečná povrchová úprava se provádí disperzními, latexovými nebo 

akrylátovými barvami 
  pro vnitřní použití 
  

Hmotnost: 90 – 300 g/m2 
 
ZPRACOVÁNÍ 
  

Vhodný podklad: Určeno na profesionálně připravené nosné, pevné, suché a čisté podklady. 
  

Postup nanášení: Na navazující plochy použít pouze tapety se stejným seriovým číslem.  
Stříhání: skelné tapety podléhají stálé kvalitativní kontrole. Případné výrobní 
chyby jsou označeny na kraji tapety a do role je navíc přidána příslušná 
délka. Tyto vyznačené chyby nejsou důvodem k reklamaci. Při stříhání je 
třeba dávat pozor, zda je stříhaný kus bez vady. 
Lepení: přímo na podklad se nanesou vertikálně válečkem 1 – 2 pruhy lepidla 
düfa Glasdekorgewebe-Kleber D125  nebo se toto lepidlo nastříká zařízením 
airless. Na lepidlo se přitlačí pruh tapety. Jednotlivé pruhy musí na sebe 
navazovat na okrajích na těsný sraz. Ve výšce očí by na sebe měla navazovat 
horizontální vlákna v tapetě. Pruhy tapety přitlačit k podkladu gumovým 
válečkem nebo tapetovací špachtlí tak, aby pod tapetou nezůstaly žádné 
vzduchové bubliny. Do rohů tapetu důkladně přimáčknout umělohmotnou 
špachtlí a přesahy na krajích, u oken, dveřních rámů atd. odříznout nožem. 
Případné zbytky lepidla z povrchu tapet ihned odstranit.  
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 Povrchová úprava: Skelné tapety musí být zásadně přetřeny interiérovým 
nátěrem, a to dle požadavku na odolnost a stupeň lesku. Základní a finální 
nátěr provádět nejdříve po úplném zaschnutí tapet. Po vyschnutí základního 
nátěru je možné eventuální vystupující vlákna obrousit. 
Upozornění: Tapety před nalepením prohlédnout, po nalepení možnost 
reklamace odpadá. Skelné tapety mohou ve tkané struktuře vykazovat 
lokální nesourodost. Tyto chyby nejsou důvodem k reklamaci. 
Doporučujeme použít tapety se stejným číslem šarže. 

  

Teplota při zpracování: min. 5 oC objekt i okolní vzduch, během zpracování i během schnutí 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE 
 

Prvky označení: Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 
   

Hodnoty VOC: neuvedeno 
 
OSTATNÍ INFORMACE 
  

Velikosti balení: role široké 1 m – 25 m, 30 m nebo 50 m 
  

Skladování: v suchu 
  

Metody nakládání 
s odpady: 

Odstranění musí být v souladu s úředními právními předpisy. Likvidujte 
obsah/obal v souladu s instrukcemi sběrného místa oprávněného 
s nakládání s odpady. 

Zařazení odpadů: kód 101112 Odpadní sklo neuvedené pod položkou 101111  
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Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost 
podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně 
vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, 
ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených 
údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků. 

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost. 
Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz , nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612. 

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha  – Horní Počernice, 
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 

 
 
 


