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Silber

Povrchová úprava stěn a stropů

sklovláknitými tapetami
Použitelné na těchto podkladech:
• Omítky
• Sádrokartony
• Deskové materiály – dřevotříska, OSB desky, dřevovláknité a cementovláknité desky 

Řešení problémů:
• Praskliny v novostavbách i s starších objektech
• Zvýšení mechanické odolnosti stěn či stropů 

Příklady využití:
• Interiéry hotelů či restaurací
• Nemocnice, školy
• Komerční prostory i soukromé byty
 
Vhodná povrchová úprava:
Kvalitní disperní či latexové interiérové barvy:
• Bílé - D420 Ultraweiss Plus, K414 Superweiss Plus
• Barevné – M412 Ultraweiss, M420 Premium Color

• Zdravé bydlení - Edelweiss Plus, Harmonieweiss Plus

• Latexové - D422 Mattlatex, D424 Seidenlatex či D426 Glanzlatex



 

 

Skelné tapety

 • Možnost výběru mnoha hrubostí a vzorů
 • Eliminují drobné vady v podkladu (např. trhliny)
 • Zvyšují odolnost stěn proti opotřebení
 • Zlepšují estetický vzhled
 •  Nehořlavé a hygienicky nezávadné
 •  V rolích po 50 m2

 

Lepidlo na sklené tapety

 • Připraveno k okamžitému použití
 • Výborná lepicí schopnost
 • Dobrá počáteční přilnavost
 • Bez zápachu
 •  Spotřeba cca 200g/m2

Podklad očistit, případné nerovnosti 
vystěrkovat produktem düfa 
Schnellspachtel RT nebo Füllstoff 
innen SHI. Silně savé podklady 
penetrovat s düfa Tiefgrund LF D14.

Lepidlo na skelné tapety 
Glasgewebekleber D125 
rovnoměrně nanést na stěnu v šíři 
2–3 pruhů. První pruh tapety 
nalepíme na zeď a zkontrolujeme, 
zda je rovně. V rozích tapetu 10–15 
cm překryjeme.

Po eventuelních korekturách pásu 
tapetu přitlačíme válečkem. Další 
pruh přiložíme přesně podle 
vzorku okraj k okraji.

Konce tapety u stropu a podlahy 
odřízneme ostrým nožem. 
V nerovnoměrných rozích pásy 
zleva a zprava nařízneme a spáru 
zaplníme spárovací hmotou düfa 
Fugen-Acryl.

Abychom docílili perfektního výsledku, 
naneseme na tapety dva nátěry dle 
Vašeho výběru düfa Malerweiss 
D2a, düfa Superweiss K414 (M420), 
düfa Glanzlatex D426.
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