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düfa GLASDEKORGEWEBETAPETE 

 

 
sklené tapety 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: sklené tapety do interiéru k dekoratívnemu, odolnému a hygienickému 
pokrytiu stien v interiéri. Tieto tapety s textilným charakterom ponúkajú 
mnoho vzorov a možností modernej úpravy stien, napr. v kanceláriách, 
hoteloch, nemocniciach, lekárskych ambulanciách, na schodiskách 
i v obytných miestnostiach. 

  

Vlastnosti:  nehorľavé 
  odolné proti dezinfekčným prostriedkom 
  odolné proti hnilobe 
  toxikologicky nezávadné 
  odolné proti zašpineniu a ja ľahko ich očistiť 
  zakrývajú ryhy v podklade 
  sú nárazu vzdorné a rozmerovo stále 
  konečná povrchová úprava sa robí disperznými, latexovými, alebo 

akrylátovými farbami 
  pre vnútorné použitie 
  

Váha: 90 – 300 g/m2 
 
ZPRACOVÁNÍ 
  

Vhodný podklad: Určené na profesionálne pripravené, nosné, pevné , suché a čisté podklady. 
  

Postup nanášania: na nadväzujúce plochy použiť len tapety s rovnakým sériovým číslom. 
Strihanie: tapety podliehajú neustálej kvalitatívnej kontrole. Prípadné 
výrobné chyby sú označené na kraji tapety a do role je na viac pridaná 
príslušná dĺžka. Tieto vyznačené chyby nie sú dôvodom k reklamácii. Pri 
strihaní je treba dávať pozor, či je strihaný kus bez vady. 
Lepenie:  priamo na podklad sa nanesú vertikálnym valčekom 1-2 pruhy 
lepidla düfa Glasdekorgewebe-Kleber, alebo sa toto lepidlo nastrieka 
zariadením airless. Na lepidlo sa pritlačí pruh tapety. Jednotlivé pruhy musia 
na seba nadväzovať na okrajoch. Vo výške očí by na seba mali nadväzovať  
horizontálne vlákna v tapete. Pruhy tapety pritlačiť k podkladu gumovým 
valčekom , alebo tapetovacou špachtľou tak, aby pod tapetou nezostali 
žiadne vzduchové bubliny. Do rohu tapetu dôkladne pritlačiť umelohmotnou 
špachtľou a presahujúce časti na krajoch, u okien, dverných rámov atď. 
odrezať nožom. Prípadné zvyšky lepidla z povrchu tapiet ihneď odstrániť.  
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Povrchová úprava: Sklené tapety musia byť zásadne pretrené interiérovým 
náterom, a to podľa požiadavky na odolnosť a stupeň lesku. Základný 
a finálny náter robiť najskôr po úplnom zaschnutí tapiet. Po vyschnutí 
základného náteru je možné eventuálne vystupujúce vlákna obrúsiť. 
Upozornenie: Tapety pred nalepením prezrieť, po nalepení možnosť 
reklamácie odpadá. Sklené tapety môžu mať malé chyby v tkaní. Tieto chyby 
tiež nie sú dôvodom k reklamácii. Doporučujeme použiť tapety s rovnakým 
číslom šarže. 

  

Teplota pri spracovaní: min. 5 oC objekt i okolitý vzduch, počas spracovania i počas schnutia 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

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

Veľkosť balenia: role široké 1 m – 25 m, 30 m nebo 50 m 
  

Skladovanie: v suchu a postavené 
  

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. 
 

 
 
 


