TUOTESELOSTE

FT-Kort

194A TetraStop Antimikrobinen lasikuitutapet
matala.
197A TetraStop Antimikrobinen lasikuitutapet
hieno.
Tuote

Kudottu antimikrobinen lasikuitutapetti, seinäpintojen pinnoitukseen.

Soveltuvuus

Hyvää hygieenisyyttä ja kovaa kulutuksen kestoa vaativien tilojen seinäpinnoite.

Ominaisuudet

TetraStop tapeten ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•

Estää bakteerien ja homeiden kasvun.
Tehokas ja testattu.
Tehoaa mm. antibioteille resistenssiin MRSA-bakteeriin.
Kulutusta kestävä pinta.
Turvallinen käyttää ja asentaa, ns.soft tapetti.
Edullinen pinnoitusmenetelmä.
CE-merkitty ja paloluokiteltu.

Tekniset tiedot
Paino

194A 180g/m2.
197A 200g/m2.

Leveys

100 cm.

Pituus

50 jm.

Tehoaine

Metallisuola

Sertifikaatit

Paloluokitus EN13501-1 mukaan. B-s1-d0.
CE
JIS Z 2801/2000
ISO 846:1992

Kiinnitys

5055 Fintex Tapettiliima tai 5006 Fintex Kiinnitemaali.

Kohdistamien

Em. kuosit eivät ole kohdistettavia.

Pusku

Kyllä

Reunaleikkaus

Kyllä, leikkauksella tasatut vuotien reunat.

Varastointi

Säilytys kuivassa ja viileässä, yksittäiset rullat vaakatasossa, suuremmat määrät pystyssä. Lämpötila
+5…+25°C.

Työvälineet

Lasta, tapettiharja, tela, sivellin, matto-tapettiveitsi, sakset.

Pakkauskoot

50 m2.

Käyttöohjeet
Käyttöolosuhteet

Lämpötilan on oltava yli +5⁰C, mutta alle + 25⁰C, ilman kosteus alle 80 %.
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Käsittelyohje

Tapetoitava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään 5059 Fintex Maalarin
Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200
Tetramassalla ennen maalausta. Pohjusta huokoiset ja imevät pinnat ohennetulla kiinnitemaalilla tai
liimalla. Maalin ohennus 1:4:n ja liiman 1:5:n, tutustu huolellisesti käytetyn kiinniteaineen
käyttöohjeisiin. Tapetin kiinnittäminen tehdään ns. märkää märälle menetelmällä 5006
kiinnitemaalilla tai normaalilla tavalla 5055 Tapettiliimalla. Leikkaa rullista tapettivuoat saksilla tai
tapettiveitsellä. Jätä 5-10 cm leikkausvara seinien ylä- ja alaosaa varten. Näissä kuoseissa ei ole
kohdistamista. Levitä liima tasaisesti ja riittävästi, noin 300 g, 2-3 vuodan alueelle kerrallaan ja
kiinnitä tapetti heti alustaan. Kiinnityspinta on rullan sisäpinta, tapetissa voi olla tumma merkkinauha
tapetin sisäpinnalla, joka tulee aina seinäpintaa vasten. Pidä huoli, ettei käytetty kiinnitysaine ehdi
imeytyä rakenteeseen tai haihtua pois tapetoitavasta pinnasta. Aloita kiinnittäminen tapetin
yläpinnasta ja poista lastalla ilmakuplat ja mahdolliset rutut kevyesti. Aseta tapetit kevyeen
puskusaumaan. Leikkaa tapetit tarkkaan mittaan ja anna liimauksen kuivua. Maalaa lopuksi tapetti
Fintex pintamaalilla, maalin käyttöohjeen mukaan. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia
suojaimia ja suojavaatetusta.
FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat
ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain
maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme
vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt tapetti toimitetaan jäteasemalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä.Tulenarkuus

Ei palava.

194A Matala
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197A Hieno
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