
ST600 EASYTEX –TAPETA SAMOPRZYLEPNA
Karta techniczna
Instrukcja aplikacji

OPIS:
EasyTex to biała, samoprzylepna tkanina poliestrowa przeznaczona do druku solwentowego, lateksowego, UV, do wykonywania
dekoracji  ścian wewnątrz pomieszczeń.  Funkcja BLOCK-OUT zapewnia  doskonałe krycie podłoża,  a satynowa powierzchnia
pozwala uzyskać wysokie nasycenie kolorów.

MATERIAŁ BAZOWY:
100% tkanina poliestrowa

PAPIER PODKŁADOWY:
90g,  dwustronnie  powlekany PE (zabezpiecza przed zwijaniem się na skutek wchłaniania wilgoci),  powleczony silikonem po
stronie zewnętrznej.

ŚRODEK KLEJĄCY:
Klej  akrylowy,  permanentny,  do długookresowej  reklamy na  ścianach –  do stosowania  na  ścianach malowanych,  względnie
strukturalnych, ale przyczepność zawsze uzależniona jest od stanu technicznego ściany.

ZAKRES STOSOWANIA:
Wystrój wnętrz, dekoracje ścienne, fototapety, naklejki na ściany, murale.
Aplikacja wewnętrzna, krótkoterminowa aplikacja zewnętrzna.
Kampanie reklamowe, eventy sportowe, kampanie wyborcze.

TECHNIKA ZADRUKU:
Solwentowy, lateksowy, UV.

DANE TECHNICZNE:

Grubość 370 mikronów

Gramatura 360 g/m2

Powierzchnia satyna, półpołysk

Materiał bazowy poliester

Okres składowania 1 rok (w oryginalnym opakowaniu, w suchym i
chłodnym pomieszczeniu. temp. 10~25°C,
wilgotność względna 50%)

INSTRUKCJA APLIKACJI:

Druk: Warunki zadruku: temperatura 15 – 30 °C, wilgotność: 30-60%
Należy obchodzić się z materiałem ostrożnie podczas zadruku, powierzchnia podatna na ścieranie.
W celu optymalizacji jakości wydruków, należy ustawić drukarkę na najwyższą jakość druku.
Na pojedynczych włóknach może występować obniżenie jakości wydruku.
W przypadku druku na drukarkach lateksowych (1 i 2 generacji) przy wysokiej temperaturze może występować 
nieznaczne kurczenie tapety.

Mocowanie: Przed aplikacją tapety należy dokładnie oczyścić oklejane podłoże, co pozwoli uniknąć powstawania pęcherzy i zgrubień
na materiale.
Uwaga! Należy zachować szczególną ostrożność podczas naklejania tapety na ścianę pokrytą farbą, ponieważ 
niewłaściwie przygotowane, niezagruntowane podłoże może spowodować odpadanie farby.
Przed naklejeniem tapety na ścianę warto zwrócić szczególną uwagę, aby nie zabrudzić kleju na materiale.
Aplikacja powinna odbywać się przy dobrej pogodzie, co zapewnia właściwą przyczepność kleju.
Tapetę można kleić z zakładką ok. 5mm.

Wykończenie: W pewnych warunkach konieczne jest zraszanie wodą.
Podczas repozycjonowania tapety na ścianie należy zachować szczególną ostrożność, żeby uniknąć rozciągania 
materiału bazowego.
Użycie miękkiej rakli pozwoli uniknąć powstawania zarysowań na materiale.

Laminowanie: Laminowanie nie jest konieczne, niemniej jednak w celu ochrony wydruku przed uszkodzeniem i blaknięciem 
laminowanie jest zalecane (laminaty płynne).

Przechowywanie: Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Temperatura 
przechowywania 10 - 25°C, wilgotność względna powietrza 50%.

Uwaga! PRZED APLIKACJĄ ZALECA SIĘ WYKONANIE TESTÓW PRZYCZEPNOŚCI TAPETY DO PODŁOŻA, POPRZEZ
NAKLEJENIE PRÓBKI MATERIAŁU FORMATU A4 PRZY MAŁYCH APLIKACJACH LUB WIĘKSZEJ PRZY WIELKIM
FORMACIE I POZOSTAWIENIE JEJ NA 2-3 GODZINY NA ŚCIANIE.


