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düfa GLASDEKORGEWEBE-KLEBER 

 

D125 
lepidlo na sklené tapety 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: disperzné lepidlo na sklené tapety, k priamemu použitiu pre interiéry 
k lepeniu textilných, sklených , velúrových , vinylových a ťažkých tapiet, 
PVC fólií s tkanivovou rubovou stranou. 

  

Vlastnosti:  po zaschnutí transparentné 
  nepresakuje cez textilné tapety /okrem tých, ktoré majú riedku štruktúru/ 
  je možné ho premiešať do lepidla düfa TAPETENKLEISTER pre zvýšenie 

jeho lepiacich schopností 
  pre vnútorné použitie 
  

Farebný tón: po zaschnutí transparentné 
  

Hustota: 1,09 g/cm3 
  

Pojivová báza: terpolymerná disperzia 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Vhodné na všetky podklady v interiéri, ako napríklad omietky, betón, 
sadrokartón, drevotrieska a pod. Podklad musí byť suchý / max. 4,5 obj. %/, 
savý, čistý, nosný a hladký. Staré nátery a tapety je treba odstrániť. Nepevné 
a savé podklady ošetriť penetráciou  düfa Tiefgrund D314. 

  

Spôsob nanášania: valčekom 
  

Postup nanášania: Pred použitím lepidlo dôkladne premiešať. Lepidlo naniesť neriedené na 
podklad štetkou, alebo valčekom v 1 – 2 pruhoch, potom tapetu položiť 
a pritlačiť čistým gumovým valčekom . Zvyšky lepidla ihneď umyť vlhkou 
hubou. Doba spracovateľnosti: Lepidlo je spracovateľné po dobu 45 min. do 
tejto doby je možné ešte s tapetami manipulovať. Upozornenie: Pri 
prelepovaní tapiet z polystyrolu /napr. Depron/ je nutné urobiť medzi-vrstvu 
z lepidla  STYROPORKLEBER zriedeného  s 25% vody. 

  

Teplota pri spracovaniu: spracovávať pri teplotách vyšších  ako +10°C, teplota vzduchu, podkladu aj 
tapiet by mala byť rovnaká. 

  

Doba schnutia: 2 - 6 hod podľa  savosti podkladu 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
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Výdatnosť*: cca 200 – 400 g/m2 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu 

doporučujeme vykonať skúšobný náter. 
  

Riedenie: neriediť 
  

Čistenie nástrojov: Ihneď po použití vodou 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 10 kg 
  

Skladovanie: V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného 
na obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: 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. 
 

 
 


