
MAGIC® - INSTRUKCJA STOSOWANIA
SLEEK™

TAPETY PRE-PASTED (fabrycznie powlekane klejem)

SLEEK™ Magic® Sleek to  wysokiej  jakości  materiał  ścienny o grubości  243 mikronów,  fabrycznie powlekany
klejem, wzmacniany polimerami dla zapewnienia optymalnej wytrzymałości i trwałości. Produkt przeznaczony
jest do zadruku farbami (eco)solventowymi, lateksowymi i UV. SLEEK™ charakteryzuje się śnieżnobiałą, ultra-
gładką,  matową  powierzchnią  drukową,  zapewniającą  doskonałą  wyrazistość  wydruku.  SLEEK™  bazuje  na
podłożu celulozowym z dodatkiem 10% PCV, stanowiąc optymalną alternatywę dla materiałów winylowych.
SLEEK™  jest  doskonałym  rozwiązaniem  do  wykonywania  grafik  naściennych  (murali),  tapet  czy  elementów
reklamowych POP. Materiał posiada klasę ASTM-E84 w zakresie rozprzestrzeniania się płomieni i wydzielania
dymu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Gramatura: 166 g/m2 Optymalna wilgotność 20-60% Wytrzymałość na 45/37

Grubość: 243 mic. powietrza w czasie rozciąganie (wzdł./poprz.): lbs./in
Nieprzezroczystość: 96 % druku: 21°C Wydłużenie próbki

Białość CIE: 80.68 Optymalna temperatura (wzdł./poprz.): brak
Białość ISO: 86.73 w czasie druku: Klasa A Wytrzymałość na rozdarcie

Rozprzestrz. płomieni Klasa (wzdł./poprz.): 120/125
Klasyfikacja: A** Wydłużenie na mokro brak

Połysk (60°) 4.6 Gładkość (Sheffield) 15
**wg ASTM E84

WYTYCZNE DOT. STOSOWANIA

Kompatybilność z  maszynami  i  farbami  drukarskimi:  SLEEK™ nadaje się  do zadruku większością systemów
(eco)sloventowych, lateksowych i UV.

WYTYCZNE W ZAKRESIE NAKLEJANIA I USUWANIA TAPET

Przygotowanie  podłoża:  Powierzchnię  należy  oczyścić  z  kurzu,  zabrudzeń  lub  pozostałości  środków
czyszczących. Następnie zagruntować,  dla uzyskania optymalnych rezultatów. Nie należy nakładać tapety na
istniejącą tapetę.  Klejenie:  W celu aktywowania kleju należy zwilżyć tylną stronę arkusza/paska tapety przy
pomocy wałka lub namoczyć w kuwecie do tapet. Złożyć delikatnie tapetę na pół jak gazetę (po stronie klejącej),
nie dopuszczając do powstania zagięć.

Naklejanie:  Odwinąć  jedną część  arkusza/paska  tapety i  przyłożyć  stroną klejącą  w górnej  części  oklejanej
powierzchni.  Po  poprawnym  umieszczeniu  rozwinąć  pozostałą  część  arkusza/paska  i  wygładzić  ruchem  ku
dołowi (i  na zewnątrz)  przy pomocy szerokiego pędzla lub wilgotnej gąbki.  Niewielkie pęcherzyki  powietrza
zanikną samoistnie podczas schnięcia powierzchni.

Następnie nałożyć kolejny arkusz/pasek.  W celu uzyskania dopasowanych na styk krawędzi  arkuszy/pasków
zaleca się naklejanie ich na zakładkę, a następnie równe docięcie obu warstw i usunięcie naddatku.

Usuwanie:  Należy zacząć od góry, ostrożnie odciągając od ściany pasek o szerokości ok. 20 cm. Jeżeli początkowo
trudno  jest  oddzielić  tapetę  od  podłoża,  należy  zwilżyć  jej  powierzchnię  wodą,  przy  pomocy  wilgotnej  gąbki.
Następnie oburącz ciągnąć pasek tapety ku dołowi. Pozostałości kleju można usunąć wilgotną gąbką.

RECYKLING I UTYLIZACJA

Po  usunięciu  tapety  zaleca  się  recykling  zadrukowanych  materiałów.  Jeżeli  w  danym  regionie  tego  typu
materiały nie podlegają recyklingowi, należy zutylizować je na wysypisku lub w spalarni. Zob. Materiały dot.
recyklingu: Magic Recycle Bulletin @ www.magicinkjet.com


