
Technická karta

GlamFusion
The Waterproof Wallcovering

1. Popis

GlamFusion® je vodotěsná tapeta, která nevyžaduje žádnou další hydroizolační aplikaci.
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2. Použití

Tapeta GlamFusion® je ideálním řešením pro pokrytí vertikálních vnitřních ploch (nikoli dveří) v obytných a
komerčních prostorách vystavených častému namáhání (kuchyně, tělocvičny, wellness prostory, ubytování) nebo s
občasným přímým vystavením vodě (koupelny/sprchy, lázně).

3. Příprava povrchu

Tapeta GlamFusion® musí být aplikována na hladké, rovné a bílé povrchy. Naneste akrylový vodou ředitelný disperzní
základní nátěr podle pokynů výrobce. Před instalací GlamFusion® počkejte, než uplyne uvedená doba schnutí.
Pokud pracujete na keramickém povrchu, musí se zbrousit pomocí jemného brusného papíru a podruhé pomocí extra
jemného smirkového papíru. Naneste první vrstvu bílé stěrkové malty s jemnou strukturou (např. MAPEI PLANITOP 200
v bílé barvě) a nechte zaschnout. Naneste druhou vrstvu bílé extra jemné stěrkové malty (např. bílá MAPEI PLANITOP
560) a nechte zaschnout. Naneste akrylový základní nátěr a poté začněte s instalací GlamFusion®.
Při práci se stávající omítkou nebo mírně nerovnými povrchy je nutné je obrousit jemnozrnným smirkovým papírem.
Naneste vrstvu bílé stěrkové malty s extra jemnou strukturou (např. bílá MAPEI PLANITOP 560) a nechte zaschnout.
Naneste akrylový základní nátěr a poté začněte s instalací GlamFusion®.

4. Návod k instalaci

Instalace tapety GlamFusion® v suchých prostorách:
1) Jednotlivé listy tapet jsou očíslovány v pořadí aplikace. Začněte lepit první list a dbejte na to, aby aplikace byla
dokonale kolmo k podlaze. Použijte laserovou vodováhu nebo olovnici.
2) Lepidlo Adhesive Pro je připraveno k přímému použití. Naneste lepidlo pomocí vlněného válečku s krátkým vlasem.
Lepidlem pokryjte celou plochu tapety i s 10cm přesahem (směrem k druhému listu).
3) Při lepení prvního listu ponechte jeho horní okraj volný, aby se vyrovnaly případné nerovné oblasti stěny.
4) Pomocí silikonového válečku přitlačte okraje tapety ke stěně a ujistěte se, že švy mezi listy dobře přilnou. Okamžitě
odstraňte přebytečné lepidlo z GlamFusion® pomocí vlhké houby (houbu často oplachujte vlažnou vodou).
5) Nalepte zbývající listy a ujistěte se, že vzor mezi nimi dokonale pasuje. K odstranění přebytečné tapety použijte
profesionální řezačku.
6) Tapeta je určena k okamžitému použití v suchých prostorách.

Instalace GlamFusion® ve vlhkých nebo částečně vlhkých prostorách:
"1) Jednotlivé listy tapet jsou očíslovány v pořadí aplikace. Začněte lepit první list, přičemž pomocí laserové vodováhy
nebo olovnice zkontrolujte, zda je dokonale kolmý k podlaze.
2) Lepidlo GlamFusion® Adhesive Aqua je připraveno k přímému použití. Naneste lepidlo pomocí ozubené (1 mm)
špachtle. Aplikujte první list tapety s přesahem 10 cm ven (směrem k druhému listu).
3) Při lepení prvního listu ponechte jeho horní okraj volný, aby se vyrovnaly případné nerovné oblasti stěny.
4) Pomocí silikonového válečku přitiskněte okraje tapety ke stěně a ujistěte se, že švy mezi dvěma listy k sobě dobře
přilnou. Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z GlamFusion® pomocí vlhké houby s bělidlem či mýdlem na bázi
amonia.
5) Nalepte zbývající listy a ujistěte se, že vzor mezi nimi dokonale pasuje. K odstranění přebytečného materiálu
použijte profesionální řezačku.
6) Jakmile jsou všechny listy na svém místě, musíte utěsnit spodní okraj. Umístěte maskovací pásku podél stěny 2
mm od podlahy nebo sprchové základny a podél podlahy a také 2 mm od stěny. Naneste proužek GlamFusion®
Sealant na nezakrytou plochu. Ujistěte se, že dobře přilne, a okamžitě pásku odstraňte. Stejným způsobem utěsněte
oblasti, kde je třeba GlamFusion® řezat, tj. prostor pro vodovodní baterie, sprchové hlavice atp."

®



5. Technické specifikace
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ROZMĚRY:
Tloušťka 0,4 mm
Šířka role 95 cm
Délka role volitelná

Koeficient propustnosti kapalné vody* (UNI EN 1062-3) w 0,01 kg/(m² x v0,5) – voděodolná

Reakce na oheň* (UNI EN 13501-1:2009) klasifikace: C – s1, d0

Odolnost vůči skvrnám (ISO 10545-14):
-Chromově zelená ve světlém oleji třída 5
-Olivový olej (def. Olive Oil Agreement - 1979) třída 5
-Jód (13 g/l alkoholového roztoku) třída 1

Chemická odolnost (ISO 10545-13):
-Chemie pro domácnost: chlorid amonný 100 g/l A(V)
Přísady do bazénů: chlornan sodný 20 mg/l A(V)
Univerzální odstraňovač vodního kamene A(V)
-Kyselina citronová 100 g/l LA(V)
-Kyselina chlorovodíková 3% V/V LB(V)
-Hydroxid draselný 30 g/l LB(V)
-Kyselina chlorovodíková 18% V/V HB(V)
-Kyselina mléčná 5% V/V HB(V)
-Hydroxid draselný 100 g/l HB(V)

Koeficient lineární tepelné roztažnosti* (UNI 6061) 0,0000034

Lepení k podkladu odtažením (UNI EN 1542)
(sádrokartonový panel, tloušťka 15 mm)* Žádná povrchová úprava

Přilepení k podkladu po 10 cyklech bouřka-přeháňka (UNI EN 13687-2) 0,19 MPa
Tvrdost povrchu vyjádřená Mohsovou stupnicí (UNI EN 101) MOHS 8
Odolnost proti hlubokému oděru (UNI EN iso 10545-6) Odebraný objem 25 mm³

6. Čištění a údržba

Tapeta GlamFusion® si, s minimální péčí, dlouhodobě zachovává svůj původní vzhled. K odstranění většiny nečistot
postačí horká mýdlová voda, neutrální čisticí prostředky pro domácnost nebo alkoholové roztoky. Produkty jako
čpavek, prostředky proti vodnímu kameni, odmašťovadla a bělidla lze použít naředěné. Po aplikaci těchto prostředků
povrch, do 24 hodin, důkladně opláchněte.

7. Upozornění

Tapeta GlamFusion® je neporézní a odolná vůči nečistotám. Některé chemikálie ji však mohou zabarvit, odbarvit nebo
poškodit. Patří mezi ně kyselina chlorovodíková a kyselina mléčná. Rozsah poškození bude záviset na době trvání
kontaktu s chemikálií. Pokud se použijí přípravky proti vodnímu kameni, bělidlo a zředěná soda (1M roztok), musí se
důkladně opláchnout, aby se zabránilo, na povrchu materiálu, vzniku barevných odchylek .

8. Obsah balení

Pro suché prostředí:
GlamFusion®: voděodolná tapeta. Adhesive Pro: lepidlo.

Pro vlhké prostředí nebo dočasný kontakt s vodou:
GlamFusion®: voděodolná tapeta.
GlamFusion® Adhesive Aqua: lepidlo. GlamFusion® Sealant: hydroizolační tmel.



6. Varování
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- - Ujistěte se, že povrchy, které mají být pokryty, jsou kolmé a čtvercové, hladké, rovné a mají rovnoměrnou bílou
barvu. Nesmí být viditelné žádné netěsnosti, spoje, šrouby nebo nedokonalosti.
- Pro jakékoliv informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.


