
Technická karta

GlamSatin
The Luminous Wallcovering

1. Popis

GlamSatin je mimořádně kvalitní materiál, který se třpytí a dokáže vyvolat dojem jemného pohybu hedvábí. Je
vyroben z viskózové tkaniny s minerální práškovou úpravou. Díky své vynikající duhové struktuře odráží světlo, takže
každý zobrazený prvek získává neobyčejně přirozený a vizuálně výrazný tvar.

2. Použití

Tapeta GlamSatin je ideálním řešením pro vertikální vnitřní povrchy v obytných, komerčních a pohostinských
zařízeních. Lze ji použít v klasických i moderních prostorech, rezidenčním či obchodním prostředí nebo luxusním
pohostinství. Její elegantní zpracování z ní dělá perfektní řešení pro intimní zóny, jako jsou ložnice, i společné prostory,
například obývací pokoje. Při použití na pracovištích nebo ve veřejných prostorech (restaurace, hotely, showroomy,
konferenční místnosti) propůjčuje velké ploše stěn dojem inspirujícího, elegantního a zářivého světa.

3. Příprava povrchu

Pro správnou aplikaci tapety na stěnu je nezbytné, abyste si prostudovali instalační příručku. Najdete ji uvnitř krabice
a lze ji také stáhnout ze stránek designovetapety.cz. Pokud potřebujete další podrobnosti, kontaktujte prosím naši
zákaznickou linku.

Než začnete, ujistěte se, že povrch, na který budete GlamSatin nanášet, je dokonale hladký, rovný a bílý. Tento povrch
musí být zcela suchý, mít zbytkovou vlhkost nižší než 2 % a nesmí na něm být žádné známky nečistot, stopy po tužkce,
prach, písek a vlhká místa. Ujistěte se, že v prostoru, kde bude tapeta aplikována, není průvan a že teplota zůstává
bez kolísání mezi 15–35 °C.

Při instalaci na nově nanesené vrchní vrstvy omítky:
Ujistěte se, že podklad je pevný a suchý a nejsou na něm plísně ani vzlínající vlhkost. Naneste na povrch extra jemnou
hladkou bílou stěrku na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy
akrylového základního nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před aplikací GlamSatin
počkejte, až nátěr zaschne.

V případě stávající omítky nebo mírně nerovného podkladu:
Obruste a odstraňte veškerý přebytečný materiál, stejně jako všechny usazeniny a staré oprýskané barvy. Opatrně
očistěte plochu a ujistěte se, že je zcela suchá a rovná. Naneste extra jemnou hladkou bílou stěrku na bázi cementu
na celý povrch. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního
nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před aplikací GlamSatin počkejte, až nátěr
zaschne.

V případě keramického obkladu stěn nebo dlaždic:
Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškeré stopy vodního kamene. Ujistěte se, že stěna je zcela suchá. Naneste
tenkou světlou hladkou stěrku na bázi cementu. Jakmile zaschne, naneste druhou, extra jemnou bílou hladkou stěrku
na bázi cementu. Pro vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti naneste jednu nebo dvě vrstvy akrylového základního
nátěru ve vodné disperzi vhodně zředěné podle doporučení výrobce. Před aplikací GlamSatin počkejte, dokud nátěr
nezaschne.
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7. 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.

ROZMĚRY:
Šířka role 50 cm
Délka role volitelná
Hmotnost 470 (+/- 20) g/m²

Tloušťka 0,46 mm

Vzhled hedvábný

Složení Viskóza 57 %
Obsah pryskyřice a minerálů 25 %
Netkaná textilie 18 %

Reakce na oheň (UNI EN 13501-1) Euro třída: B-s1, d0

Omyvatelnost Omyvatelná. Viz pokyny v bodě 6 „Čištění a péče“.

Pevnost v tahu (MD) 3400 N/m
Pevnost v tahu (CD) 2200 N/m

4. Technické specifikace

FSC® FSC-C100728

Certifikace chemické bezpečnosti OEKO-TEX® – Standard 100
Ekvivalentní:
- Příloha XVII nařízení REACH
- CPSIA
- Čínský standard GB 18401:2010

5. Certifikace

Před čištěním tapety doporučujeme, abyste si přečetli příručku Rady pro péči a údržbu, kterou si můžete stáhnout na
webu designovetapety.cz. Pokud budete potřebovat další podrobnosti, obraťte se na nás.

GlamSatin je omyvatelná tapeta. Vzhledem k přírodním vláknům se s ní musí zacházet s maximální opatrností. Pokud
se tapeta zašpiní, jemně ji otřete, abyste okamžitě odstranili jakoukoli skvrnu z povrchu. Použijte neabrazivní vlhkou
houbu nebo hadřík z mikrovlákna namočený v čisté vlažné vodě. Netřete.

Glamora nenese odpovědnost za žádné škody způsobené čištěním.

6. Čištění a péče
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