
Technická karta

GlamTrace
The Nonwoven Wallcovering

1. Popis

GlamTrace je měkká netkaná textilní tapeta vyrobená z lisovaných celulózových vláken. Tenký neprůhledný povrch
věrně reprodukuje chromatické efekty.
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2. Použití

GlamTrace je ideální tapeta na pokrytí stěn, stropů, dveří a skříní v obytných, komerčních či pohostinských interiérech.

Pro běžnou údržbu, čištění od prachu a roztočů používejte prachovku s ultraměkkými štětinami. Pro důkladnější čištění
použijte v případě potřeby suchou ultraměkkou bavlněnou utěrku nebo hadřík z mikrovlákna, jemně otírejte povrch
bez tření. Látka nevyžaduje použití tekutých nebo krémových čisticích prostředků.

3. Příprava povrchu

Než začnete, je vhodné se ubezpečit, že povrch, na který bude tapeta GlamTrace aplikována, je dokonale hladký,
rovný a bílý. Ujistěte se, že stěny, které chcete zakrýt, jsou bez jakýchkoliv stop nečistot, prachu, povrchových
nerovností a vlhkosti. Teplota v místnosti musí být mezi 15 a 30 °C a stěna musí mít zbytkovou vlhkost nižší než 2,5 %.
V případě aplikace na nově nanesenou omítku:
Odstraňte případné nerovnosti povrchu pomocí ocelové špachtle nebo jemnozrnného smirkového papíru. Je-li to
nutné, naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.
V případě instalace na stávající omítku nebo mírně nepravidelný podklad:
Obruste a odstraňte materiál, který se odlupuje. Naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.
Naneste vodou ředitelný bílý akrylový základní nátěr zředěný podle doporučení výrobce. Než přistoupíte k instalaci
GlamTrace, počkejte na zaschnutí aplikovaného nátěru.

4. Údržba

5. Technické specifikace

ROZMĚRY:
Tloušťka 0,38 mm
Šířka role 57 cm
Délka role volitelná
Hmotnost 147 (+/- 20) g/m²

Vzhled vláknina

Složení netkaná textílie

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

Rozměrová stabilita vysoká

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

Prodloužení v tahu (MD) 7%
Prodloužení v tahu (CD) 10%



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.

Poměr mokré/suché 47%

Stabilita za mokra (CD) (Max) 0,20 %

Neprůhlednost 93 %
Jas 91 %

VOCs neobsahuje (EN 15102)
Materiál neuvolňuje těkavé látky, které mohou způsobit znečištění
vnitřního ovzduší.

FSC® certifikace Produkt je vyrobený z celulózy pocházející ze zodpovědně
obhospodařovaných lesů v souladu s přísnými mezinárodními normami.

Formaldehyd a těžké kovy EN 15102 vyhovující
Měření formaldehydu a těžkých kovů bylo
provedeno podle normy EN 12149:1997

Francouzská vyhláška VOC 2011-321 A+

HTS code 48024010
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