
 

READY MIXED WALLPAPER PASTE 

POPIS 
Vysoce kvalitní hotové namíchané lepidlo na aplikaci tapet a lehkých vinylových tapet s papírovým podkladem. 
Pouze pro vnitřní použití. 
 

VLASTNOSTI 

 

 
 
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Žádná bioakumulace, produkt je z vody prakticky vyloučen abiotickými procesy (např. absorpcí aktivovaným kalem). 
Netoxický, klasifikován jako nezávadný. 
 
PŘÍPRAVA POVRCHU 
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený uvolněného i odlupujícího se materiálu, nečistot, mastnoty, plísní, starých 
tapet atd. Opravy by měly být provedeny v dostatečném předstihu před tapetováním, aby povrch úplně vyschnul. 
Plochy znečištěné plísněmi nebo řasami, by měly být ošetřeny patentovaným fungicidním přípravkem na mytí nebo 
pomocí 25 % bělidla pro domácnost. Povrchy dříve natřené lesklou barvou by se měly před dekorováním důkladně 
obrousit. 
 
APLIKACE 
Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota při aplikaci nebo schnutí nižší než 5oC. 
Před použitím důkladně promíchejte. Připraveno k použití štětcem nebo válečkem. Produkt nanášejte rovnoměrně a 
postupujte podle konkrétních pokynů na štítku tapety. 
 
ČIŠTĚNÍ 
Nástroje by se měly ihned po použití vyčistit čistou vodou. 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Pokud se 
vám lepidlo dostane do očí, okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace naleznete v 
bezpečnostním listu výrobku. 
 

 
Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little 
Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezbavují uživatele 
odpovědnosti za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro 

konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat 
žádnou odpovědnost. 

 

Exkluzivní distributor barev Little Greene pro CZ a SK trh | Senses studio s. r. o., Prokopova 10, Praha 3, 130 00 

Tel: +420 777 245 506 | Mail: info@littlegreenecz.cz | Web: www.littlegreenecz.cz 

Míra pokrytí 
 Až 6 m2 / kg 

(až 6 standardních rolí na 5 kg) 

Rychlost schnutí 
V závislosti na povaze povrchu 
a pórovitosti tapety. 

Relativní hustota 1.24 - 1.38 

Objem pevných látek 34 % 

pH 6.0 

Dostupnost barev Neprůhledná bílá pasta 

Dostupnost velikosti balení 2.5 a 5 kg 


