
Technická karta

GlamDecor
The Vinyl Wallcovering

1. Popis

GlamDecor je tapeta s použitím netkaného podkladu a povrchem potaženým vinylem.

www.designovetapety.cz

2. Použití

GlamDecor je ideálním řešením pro pokrytí stěn ve všech interiérech, ať už rezidenčních, nebo komerčních. Tapeta má
lehce texturovaný povrch, který zvýrazňuje její design a činí ji na pohmat strukturovanou.

3. Příprava povrchu

Povrch určený k instalaci tapety musí být čistý, suchý, hladký a rovný. Pokud jsou stěny strukturované, například
s dlaždicemi, musí být vyrovnány aplikací spárovací hmoty.

4. Údržba

K čištění použijte jemný čisticí prostředek rozpuštěný ve vlažné vodě a vlhkou houbu z jemné strany nebo vlhký hadřík.
Po umytí opláchněte čistou vodou. Skvrny odstraňte co nejrychleji, abyste zabránili případné reakci mezi barvící
látkou a tapetou. Je zvláště důležité jednat rychle a odstranit materiály obsahující barvy nebo rozpouštědla. Pokud
škodlivé látky zůstanou na tapetách příliš dlouho, může dojít k trvalé změně barvy. Před čištěním otestujte všechny
čisticí prostředky na skrytém místě stěny, abyste se ujistili, že nedojde k poškození tapety.

5. Technické specifikace

Hmotnost: 360 (+/-20) gr/m²

Šířka role: 50 cm

Reakce na oheň:

— Euro třída: B-s1-d0 (EN 13501-1)

— ASTM: třída A (E-84-15a)

Neobsahuje rozpouštědla, formaldehyd, těžké kovy

Trvanlivost: nárazuvzdorná podle EN 259-2

Odolnost vůči světlu: ≥ 7 International Woolscale - BS EN 20105/ISO EN 105-b02

Omyvatelnost: extra drhnutelná EN 259-1/EN 12956

Antibakteriální úprava Bio-Pruf® pro inhibici růstu mikroorganismů, jako jsou bakterie a houby

Certifikace FSC®: FSC-C100728

Dosah vyhovuje podle nařízení EU 1907 / 2006 EC

Snímatelné za sucha

LEED v.4.1: Vyhovující

BREEAM International: Vyhovuje

Francouzské nařízení VOC: A+

Italská vyhláška CAM: Vyhovuje



6. Varování

- Produkt je určen pro profesionální použití.
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list.
- Pro jakékoliv informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.
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