Sítotisk a reklamní technika

Potisknutelné tapety Korographics
Flexibilní textury, které produkují působivé kombinace barev, světla, tvarů a stínů…

Číslo artiklu: SWQ-…137-27-AK
VŠEOBECNÉ POKYNY PRO LEPENÍ TAPET
Vždy používejte lepidla pro těžké tapety a doporučený penetrační nátěr, který je kompatibilní s vybranou značkou lepidla.
Nový sádrokarton, již natřený sádrokarton (latex nebo barva na
olejové bázi) sádrokarton s dříve nalepenými a následně odstraněnými tapetami (se zbytky lepidla) a sádrokarton v prostředí
s vysokou vlhkostí vzduchu – budou každý vyžadovat trochu
jinou přípravu povrchu nebo přípravky, v závislosti na místních
podmínkách na staveništi. Existují penetrační nátěry pro jedinečné instalace, které mohou být diskutovány případ od případu.
Pro úspěšnou instalaci je důležitých několik otázek a pečlivá pozornost věnovaná individuálním detailům podkladu. Akrylátové
nátěry na vodní bázi a latexové nátěry jsou preferovány u téměř
všech typů penetračních nátěrů. Personál v obchodech s barvami
má informace o kompatibilitě prodávaných penetračních nátěrů
z jejich sortimentu s prodávanými lepidly na základě stavu zvoleného podkladu.

„Čirá“ (celulózová) lepidla minimalizují problémy s úklidem. Lepidlo vyschne do konzistence podobné zbytkům ovesné kaše
a snadno se oloupe. Při používání exotické povrchové úpravy
(hedvábí, dřevo, atd.) buďte opatrní, bez ohledu na typ používaného lepidla. 3 cm ochranné pásky je ideální jako rychlá bariéra
mezi povrchovými úpravami, přes stropní mřížky, lišty atd.
„Snadno odstranitelné“ komerční lepidlo umožní budoucí odstranění materiálu, když je zákazník připraven změnit svou představu. Pokud máte v budoucnu v plánu další aplikaci nebo se chystáte s klientem pracovat opakovaně na několika místech, vážně
uvažujte o odstranitelném lepidle a o vhodném penetračním nátěru. Váš klient, tapetář i zdi vaši předvídavost ocení.
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Pokyny pro montáž
Korographics™

ČTĚTE PŘED POUŽITÍM

APLIKACE TAPET

Pokud máte jakékoli otázky týkající se správné instalace tohoto
produktu, kontaktujte před začátkem práce distributora nebo
obchodního zástupce.

Před pověšením prověřte panely, jestli mají jednotnou barvu
a konzistentní design. Všechny materiály musí být aplikovány ve
správném pořadí.
Grafický design panelů určí způsob, jakým mají být spárovány.
Tapety s překryvem a dvojitým spojovacím řezem jsou výhodné
při vytváření akceptovatelných spojů. Při lepení tapet s dvojitým
spojovacím řezem nedělejte do sádrokartonu rýhy.
Stejně jako u všech vinylových tapet poskytnou některé hluboce reliéfní non-design tiskové vzory lepší výsledek, pokud se dá
v grafickém designu na každé straně listu odstřihnout pěticentimetrový až sedmicentimetrový okraj.
Při věšení materiálů je nejlepší se na první dva až tři panely podívat z dálky, ještě než budete pokračovat v práci. Pokud je vidět
„nepřijatelný“ okraj, kontaktujte grafika.

PŘÍPRAVA TAPET
Zkontrolujte, že vzor, množství a kvalita tapet odpovídají vaší
objednávce. Rozdělte je podle odstínu, čísla šarže a uspořádejte
podle čísla rolí.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Tapetované povrchy musí být čisté, hladké, suché a stavebně
v pořádku. Uvolněná barva nebo původní tapety musí být odstraněny. Aby byla zajištěna maximální plynulost instalace, musí být
všechny hlavy hřebíků, vrypy, rýhy a další vady povrchu vyplněny, zabroušeny do hladka a utěsněny. Sádrokartonové spoje na
nových stěnách musí být správně slepené, usazené a zabroušené
do hladka.
Plíseň potřebuje k růstu vlhkost, proto je důležité stěny zkontrolovat vhodným vlhkoměrem. Vlhkost nesmí překročit 4 %. Nadměrná vlhkost stěn musí být vyřešena před instalací tapet. Ze zdí
odstraňte všechnu plíseň a houby a ošetřete povrch, aby se předešlo jejich dalšímu růstu.
Tapety Korographics mohou být instalovány téměř na všechny
povrchy, které byly správně připraveny. Nezavěšujte vinyl přes
stopy inkoustu z kuličkového pera, voskových pastelek, tuší,
skvrn na bázi oleje a jiných cizích látek, které by mohly vinylem
prosakovat.
Nabarvené povrchy musejí být zkontrolovány, jestli pigment
z barev neprosakuje. K označení vinylu nebo stěn je doporučeno použít tužku. Lesklé povrchy musejí být zbroušeny do matna,
nebo se musí aplikovat profesionální penetrační nátěr R-35.
Penetrační nátěr musí být použit i v případě, že existuje požadavek, aby se tapety v budoucnu daly odstranit. Některé spojovací
hmoty na sádrokarton mohou s povrchem sádrokartonu kontrastovat, a proto se mohou objevit světlá a tmavá místa. Velmi
světlé, lehké tapety mohou v důsledku omezené opacity vypadat
poškozeně. Pokud k této situaci dojde, doporučujeme použít penetrační nátěr a následně lepidlo Koroseal Heavy Duty A-848-B
nebo ekvivalentní komerčně prodávané lepidlo na tapety.

Podle doporučení na štítcích aplikujte na látkovou stranu tapety lepidlo pomocí tvrdšího kartáče, válečku nebo tapetovacího
stroje. Tapeta musí být aplikována na stěnu, jakmile začne lepit.
Uhlaďte povrch a vytlačte při tom všechny vzduchové bubliny.
Po aplikaci každého pruhu z povrchu tapety a spoje okamžitě
odstraňte přebytečné lepidlo pomocí přírodní houby a jemného
kartáčku, které proplachujte v teplé vodě, a poté tapety osušte
bavlněnou utěrkou. Používejte profesionální čistič na vinyl/tapety, protože právě zde použitá lepidla byla vyvinuta pro použití
v těchto aplikacích. Nezodpovídáme za vzhled a chování tapet,
které nebyly použity v souladu s těmito pokyny.
Vertikální spoje by neměly být méně než 15 centimetrů od vnějších nebo vnitřních rohů.
Neaplikujte tapety na stěny, pokud teplota v místě aplikace nebo
skladování tapet není vyšší než 13 °C. Pro aplikaci musejí být
k dispozici stálá stavební světla.
Pokud budete mít po aplikaci tří pruhů jakékoli dotazy či připomínky, zastavte práci a kontaktujte distributora.
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Pokyny pro čištění
Korographics™

Skvrny musejí být vyčištěny co nejrychleji, aby se zamezilo možné
reakci mezi čisticím přípravkem a tapetou. Čas je zvláště důležitý
při odstraňování materiálů obsahujících barvy nebo rozpouštědla, jako jsou např. inkoust z kuličkového pera, laky na nehty,
rtěnky, barvy na vlasy, barvy, laky, syntetické barvy nebo některá
jídla.
Normální čištění tapet by mělo být provedeno jemnými prostředky – mýdlem, saponátem a vodou. Pokud je tapeta znečištěna
a je vyžadováno silnější čištění, může být použit tekutý domácí
čistič. Tekutý čistič musí mít nízký obsah organických těkavých
látek a nesmí obsahovat brusné látky.

Kovové povrchy mohou při použití žíravých čističů změnit barvu.
Proto doporučujeme pro čištění těchto výrobků používat výhradně jemný mýdlový roztok. Pokud je vyžadováno silnější čištění,
nejprve čistič vyzkoušejte na méně viditelném místě.
K čištění by měla být použita přírodní houba a jemný mýdlový
roztok. Struktura přírodní houby odstraňuje nečistoty z povrchu s texturou nejlépe. Při potížích s odstraněním usazenin je
doporučeno použít měkký kartáč. Poté houbu důkladně vyperte
v čisté vodě – tu často měňte, abyste se ujistili, že je stále čistá.
Po vyčištění danou oblast vysušte savým hadříkem, abyste zkontrolovali, že byla nečistota zcela odstraněna.

NIKDY ČISTICÍ PROSTŘEDKY NEMÍCHEJTE. MŮŽE DOJÍT K
VELMI PRUDKÉ REAKCI, KTERÁ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU
ZRANĚNÍ. PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
DODRŽUJTE VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ
NA ŠTÍTCÍCH.
Opakované používání silných čisticích prostředků odstraní z vinylových tapet změkčovadlo, což bude mít za následek ztrátu jejich
pružnosti.

UPOZORNĚNÍ:
Při nadměrném znečištění materiály, jako jsou žvýkačky, asfalt,
pastely, barvy, laky na nehty nebo dehet, musejí být tyto materiály před dalšími pokusy o čištění nejprve opatrně seškrábány.

KOROSEAL Interior Products

Korographics výsledky testů nehořlavosti
Vážený zákazníku,
všechny vinylové tapetové produkty Koroseal Interior, včetně produktů Korographics, jsou
hodnoceny Třídou A a jsou způsobilé k získání značky „CE“ pro používání v Evropě. K získání
tohoto ocenění byly vyrobeny vzorky tapet a poslány do certifikovaných laboratoří. Tyto
vzorky byly poté rozděleny do skupin podle složení, hmotnosti a provedení a byly testovány
na šíření ohně a tvorbu kouře ve Steinerově tunelovém testu. (Steinerův tunelový test je podle
organizací, které testování provádějí, známý pod názvy UL-723, ASTM E84 a CAN S102M.)
Produkty Korographics spadají do naší II-J klasifikace. Tyto produkty jsou vyvinuty
a vyráběny s použitím podobných přísad, proporcí a metod jako materiály testované podle
ASTM E-84, u kterých jsou zjištěny hodnoty šíření ohně 10 a tvorby kouře 5, při použití lepidla
KOROSEAL® A-848-B na anorganických vyztužených betonových deskách.
Podle národních stavebních předpisů jako UBC a NFPA 101 Life Safety Code mají produkty
hodnocení Třídy A, pokud mají hodnoty šíření ohně menší než 25 a tvorby kouře menší než
450. Stavební předpisy UBC a NFPA Life Safety Code také povolují povrchovou úpravu
produktů, jako jsou tapety, k testování podle NFPA 286 Corner Burn Test. Naše vinylové tapety
byly testovány podle normy NFPA 286 a byly klasifikovány jako splňující podmínky NFPA 101
odstavec 10.2.3.5.3.
Kopie testovacích zpráv II-J a NFPA 286 jsou k dispozici na vyžádání.
Kromě výše odkazovaných „domácích“ požárních testů byly tapety Koroseal Interior
testovány také v souladu s evropskou směrnicí 89/EEC, směrnicí pro stavební výrobky, a dále
prohlašujeme, že naše výrobky odpovídají výkonnostním požadavkům uvedeným v příloze ZA
v normě EN 15102:2007.
Prohlášení o shodě je k dispozici na www.koroseal.com.
Wally Yocum – Technický manažer
Koroseal Interior Products

Certificate of Constancy of Performance

Koroseal Interior Products

3875 Embassy Parkway – Fairlawn, OH 44333
Trading As: Korographics
In compliance with Regulation 305/2011/EU of he European Parliament and the Council of 9 March 2011
(The Construction Products Regulation or CPR), we do hereby declare that the CE marked products
specified in Table 1 conform to the product performance requirements of annex ZA in the product
standard:

EN 15102:2007 +A1:2011

Decorative Wallcoverings - Roll and Panel Form

Table 1
Construction Product
Description:

Fabric and Nonwoven backed vinyl
wallcovering:
271 gm/m2 to 339 gm/m2
Fabric and Nonwoven Backed
vinyl wallcovering
651 gm/m2 – 744 gm/m2
Fabric and Nonwoven Backed
TPO wallcovering (Option e)
383 gm/m2
Other requirements:
Release of Formaldehyde – (<
120mg/Kg)
Release of Vinyl Chloride
Monomer –
Pass (< 0.2mg/Kg)
Sound Absorption – No
performance determined
Thermal Resistance – No
performance determined

Classification
Report:

Reaction to Fire:

WFRGENT
Reaction to fire
B s2 d0
classification
Nr 13171C
WFRGENT
Reaction to fire
B s2 d0
classification
Nr 138393C
WFRGENT
Reaction to fire
B s2 d0
classification
Nr 14262E
Release of Heavy metals and specific
elements Heavy Metal
Specification
Vinyl
Antimony
Arsenic
Barium
Cadmium
Chromium
Mercury
Lead
Selenium

No upper limit
< 25 mg/Kg
< 500 mg/Kg
< 25 mg/Kg
< 60 mg/Kg
< 20 mg/Kg
< 90 mg/Kg
< 165 mg/Kg

1
<2
<2
< 0.2
<1
< 0.05
<2
<2

Pass
TPO

2.3
<2
38
<0.2
<1
<0.05
<2
<2

Test Report: TǕV Rheiland Report: 9904R-10.28608

Intended Use: Hanging on to internal walls, or partitions, by means of adhesive for
the primary purpose of decoration.
Notified Certification Body: Laboratoire national de métrologie et d’essais Paris, France
75724

EC Reference Number: 0459
0071-CPD-20376
Signed:
Name: Wally Yocum

Manufacturing Site Reference:
Position: Technical Manager
Date: January 28, 2014
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Omezená záruka

Výrobce ručí zákazníkovi za to, že jeho produkty nebudou mít
žádnou materiálovou ani výrobní vadu po dobu pěti let od data
prodeje. Záruka platí za předpokladu, že jsou při instalaci a údržbě dodržovány všechny pokyny výrobce.
V případě, že výrobce určí, že dodaný produkt nemá zaručené parametry, každý takový produkt vymění nebo refunduje nákupní
cenu (hotově nebo dalšími slevami). Při uplatnění nároků bude
započítána poměrná výše poplatků za služby poskytované během
záruční doby.
Výrobce nepřipustí žádný záruční nárok na jakýkoli výrobek zakoupený pro další zpracování, pokud zákazník neoznámí údajné
vady během 30 dnů od doručení zákazníkovi a neposkytne výrobci přiměřenou příležitost k přezkoumání výrobku před jeho
použitím nebo dalším zpracováním.
Tato záruka podléhá dalším podmínkám vyžadujícím, aby zákazník informoval výrobce okamžitě v případě, že jakýkoli výrobek
vykazuje materiálovou nebo výrobní vadu.
Záruka nezahrnuje žádný defekt ani nedostatek výkonu, který
je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně, výsledkem nehody,
zneužití, nesprávného použití, vandalismu nebo jiného poškození nebo úpravy výrobku/výrobků osobami, které nejsou zaměstnanci výrobce, kombinací nevhodných produktů, používáním
nekompatibilních produktů, používáním nekompatibilních materiálů, příslušenství nebo spotřebního materiálu, ohně, záplavy nebo jiných podobných nebo rozdílných přirozených příčin,
poškození, zanedbání, úpravy nebo jakéhokoli jiného poškození
výrobku/výrobků vyplývajícího z příčin nebo podmínek, které nejsou spojeny s běžným skladováním, manipulací, instalací, údržbou, péčí nebo použitím, nebo jakéhokoli jiného jednání, opomenutí, důvodu nebo události mimo kontrolu výobce.
Dále se záruka nevztahuje na jakýkoli defekt výrobku/výrobků
zapříčiněný skladováním, manipulací, instalací nebo zpracováním
výrobku/výrobků za podmínek prostředí přesahujících podmínky:
a) doporučené výrobcem nebo obecně akceptovaných průmyslem pro výrobek/výrobky
b) skladováním, manipulací, výrobou, montáží nebo výrobním procesem využívaným zákazníkem zahrnujícím výrobek/výrobky

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
Tel.: 283 970 121
Fax: 283 971 996
marketing@igepagroup.com
objednavky@igepagroup.com
www.igepagroup.com
www.top-autofolie.cz

c) jakoukoli závadu vzniklou při instalaci výrobků v souladu s pokyny nebo doporučeními výrobce nebo jakýmikoli obecně přijatými oborovými normami nebo postupy pro instalaci nebo
používání tapet, příslušenství nebo spotřebního materiálu.
VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY,
VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, BEZ OMEZENÍ, VČETNĚ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, I KDYBY
BYL TAKOVÝ ÚČEL ZNÁM VÝROBCI, A JAKÉKOLI JINÉ POVINNOSTI NEBO ZÁVAZKY NA STRANĚ VÝROBCE. VÝROBCE NEPŘEDPOKLÁDÁ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY NEBO ODPOVĚDNOSTI
VE SPOJENÍ S VLASTNÍMI VÝROBKY.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
JEDINÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ U ZÁKAZNÍKA S OHLEDEM NA
VÝROBKY JSOU UVEDENA V CENÍKU. SPOLEČNOST RJF NENESE
ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ, SOUVISEJÍCÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ
POŠKOZENÍ Z DŮVODU JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S JEJÍMI VÝROBKY, NEBO PRODEJEM,
DODÁNÍM, INSTALACÍ, ÚDRŽBOU, PROVOZEM, VÝKONEM,
NEBO POUŽÍVÁNÍM JEJÍCH VÝROBKŮ, včetně (uvedeno jako
příklad a ne jako omezení) poškození, nákladů nebo škody způsobených nemožností používání, ztrátou příjmů, ušlým ziskem,
poškozením souvisejícího vybavení nebo zařízení, kapitálových
nákladů nebo nákladů práce, nákladů na náhradní výrobky nebo
vybavení, nákladů na náhradu nebo výměnu výrobků nebo služeb, nákladů spojených se ztrátou dobrého jména nebo pověsti, nákladů spojených s prostoji, poškozeními nebo nákladů na
výměnu nářadí, stavebních materiálů, nábytku nebo dekorací
a jakýchkoli jiných podobných nebo odlišných poškození, výdajů
nebo ztrát, jestliže je jakákoli takováto zodpovědnost založena
na smlouvě, přečinu nebo jiných právních principech nebo principu slušného chování.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE ZODPOVĚDNOST VÝROBCE PŘEKROČIT PRODEJNÍ CENU VÝROBKŮ.

