Sítotisk a reklamní technika

R-Tape VirtuWall™
Digitálně potisknutelné tapety z latexového papíru

VirtuWall™ je potisknutelná tapeta z papíru impregnovaného latexem, kterou lze použít
pro širokou škálu tvůrčích a propagačních vnitřních aplikací. VirtuWall™ se snadno instaluje
na stěny i jiné pevné podklady. Při instalaci tapety VirtuWall™ bez lepidla na sádrokarton
postupujte podle pokynů uvedených níže. Pokud aplikujete tapetu na jiný typ povrchu,
obraťte se svého obchodního zástupce pro bližší pokyny.
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Pokyny k instalaci

Příprava podkladu

Správná příprava podkladu je základem pro kvalitní instalaci.
•	Stěny musí být hladké, čisté, suché a bez plísní, mastnoty nebo jiných skvrn.
•	Pokud instalujete přes stávající barvu nebo podkladový nátěr, nechte minimálně 72 hodin působit nátěrové hmoty pro
vysušení zdi. Jelikož vysoce kvalitní podkladové nátěry poskytují dobrý podklad, doporučujeme následující produkty:
•	Benjamin Moore Fresh Start® Latex Primer
•	Sherwin-Williams® Multi-Purpose Latex Primer
•	nebo podobné produkty na stejné bázi
•	Plíseň na stěně může být indikátorem problému s vlhkostí. Je-li přítomna plíseň, musí být před zahájením instalace ze
zdi odstraněna, stejně jako všechny zdroje hromadění vlhkosti.
•	Odstraňte jakékoliv nerovnosti na stěně buď spárovací směsí, nebo tmelem. Před aplikací VirtuWall™ naneste
základní nátěr a utěsněte spáry ve zdi.
•	Před instalací ze stěny odstraňte veškeré skvrny a značky, např. od inkoustu, mastnoty, rtěnky nebo pastelek.

R-Tape VirtuWall™
Tapeta z latexového papíru bez lepidla
Číslo artiklu: SWRT-5213000R137-46-AK
Před zahájením instalace si připravte následující nástroje:
• metr
• vodováhu
• dlouhé pravítko
• tužku

• malířský váleček
• zalamovací nůž
• vyhlazovací kartáč
• váleček na lepidlo

Výběr lepidla

Existuje mnoho druhů tapetových lepidel, každé je
vyvinuto s různými funkčními vlastnostmi. Lepidla
se liší v úrovni lepivosti, pevnosti, dobou zasychání,
snímatelnosti a snadností aplikace. Čirá lepidla mají obecně
delší dobu zasychatelnosti a lze je snáz vyčistit než lepidla
na bázi jílu. Použití snímatelného lepidla činí z odstranění
materiálu jednoduchý proces. Čirá lepidla jsou určena
jak pro maloobchodního zákazníka, tak pro komerční
instalaci. Pro snadné a rychlé vyčištění doporučujeme čiré
snímatelné lepidlo na tapety Zinsser® Plus SureGrip 122
Heavy Duty, produkt společnosti Rust-Oleum Corp nebo
podobné na stejné bázi.

Instalace

•	Počítejte s přesahem materiálu cca 1,2 cm, aby správně
seděl ve švech. Přesah kompenzujte při nastavení RIP
před tiskem.

• nůžky
• mycí houbu z celulózy
• utěrku bez chloupků
• kbelík teplé vody

•	Naneste lepidlo na zadní stranu tapety pomocí
nanášecího zařízení nebo válečku. Zadní stranu tapety
zcela pokryjte, zejména na okrajích. Přikládejte každý
konec směrem dopředu, přilepené strany k sobě,
opatrně zarovnejte hrany, aby nevyschly.
POZOR: Nepomačkejte tapetu. Nechte ji přilehnout
po dobu 3 minut. To umožní lepidlu proniknout
do tkanin tapety, což je důležité pro úspěšnou instalaci.
•	Rozložte listy tapety a umísťujte je na stěnu odshora až
dolů. Opatrně vyhlaďte bubliny a záhyby prostřednictvím
širokého vyhlazovacího kartáče směrem od středu listu
tapety ven.
•	Nedovolte, aby se lepidlo dostalo na potištěný povrch.
Pokud se lepidlo na potištěný povrch dostane, nenechte
ho zaschnout. Okamžitě ho vyčistěte teplou vodou
a celulózovou mycí houbou. Vysušte list tapety čistým
hadříkem bez chloupků.
•	Neinstalujte tapetu VirtuWall™, pokud mají instalační
a skladovací prostory méně než 18 °C nejméně 48 hodin
před instalací a po ní.
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Pokyny k instalaci

Odstranění

Tento materiál je snímatelný suchou cestou, pokud je
nainstalován podle těchto pokynů a doporučení. Začněte
v horní části tapety a kompletně odloupněte část širokou
15–20 cm. Pokračujte ve strhávání produktu v úhlu 180°.

V případech, kdy bude tapeta velice pevně připoutána
k podkladu , nastříkejte na tuto část vodu. Po navlhčení
povrchu počkejte 60–90 sekund a pak se vraťte k loupání
tapety jako před tím. Pro odstranění zbývajících kousků
na zdi použijte vlhký hadřík.

R-Tape VirtuWall™
Tapeta z latexového papíru s vodou aktivovaným lepidlem
Číslo artiklu: SWRT-5213010R137-46-AK
Před zahájením instalace si připravte následující nástroje:
• sprej naplněný vodou
• metr
• vodováhu

• dlouhé pravítko
• tužku
• zalamovací nůž

Výběr lepidla

Další lepidlo není potřeba, protože samolepicí materiál
obsahuje lepidlo, které se aktivuje vodou. Pokud se
rozhodnete použít samolepicí aktivátor, doporučujeme
aktivátor Zinsser® SureGrip 120 pro samolepicí tapety
nebo podobný produkt na stejné bázi. Ten umožní lepidlu
během instalace ještě delší dobu zasychání.

Instalace

• Počítejte s přesahem materiálu cca 1,2 cm, aby správně
seděl ve švech. Přesah kompenzujte při nastavení RIP
před tiskem.
• Nastříkejte sprejem vodu na zadní stranu listu tapety,
dokud se zcela nevsákne. V případě použití aktivátoru
SureGrip®120 na zadní stranu listu tapety žádnou
vodu nestříkejte. Lehce přiložte list tapety s lepidlem
proti sobě, aby se udržela vlhkost a umožněte aktivaci
lepidla. Nechte působit po dobu 3 minut.

Aplikační video naleznete na našich stránkách:

• vyhlazovací kartáč

• Rozložte listy tapety a aplikujte je na stěnu odshora až
dolů. Opatrně vyhlaďte bubliny a záhyby prostřednictvím
širokého vyhlazovacího kartáče směrem od středu listu
tapety směrem ven.
• Pokud je to nutné, pokračujte v postřiku okrajů
vodou v průběhu celého procesu. Nechte povrch
zaschnout na dotek a poté setřete přebytečné lepidlo
vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Před ořezáním
přebytečného materiálu počkejte, až tapeta zcela
vyschne. Při ořezávání používejte rovný nůž s čerstvou
novou čepelí.
• Neinstalujte tapetu VirtuWall™, pokud mají instalační
a skladovací prostory méně než 18 °C nejméně 48 hodin
před instalací a po ní.

Odstranění

Postupujte stejně jako u tapety VirtuWall™ bez lepidla.
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Technický list

R-Tape VirtuWall™ - Tapeta z latexového papíru s vodou aktivovaným lepidlem
Fyzikální vlastnosti
Lesk (úhel 60°)

3.0

Trvanlivost**

1 rok od data nákupu. Pokyny pro instalaci jsou součástí dodávky.
Bez odborné instalace třetí stranou nelze záruku uplatnit.

Základ
Konečná úprava
Plošná hmotnost
Neprůhlednost
Dostupnost

papír impregnovaný latexem 10 mil.
plátno (hrubé)
200 g/m2
94,6
role šíře 137 cm, návin 46 m

R-Tape VirtuWall™ - Tapeta z latexového papíru bez lepidla
Fyzikální vlastnosti
Lesk (úhel 60°)

3.0

Trvanlivost**

1 rok od data nákupu. Pokyny pro instalaci jsou součástí dodávky.
Bez odborné instalace třetí stranou nelze záruku uplatnit.

Základ
Konečná úprava
Plošná hmotnost
Neprůhlednost
Dostupnost

papír impregnovaný latexem 10 mil.
plátno (hrubé)
245 g/m2
99
role šíře 137 cm, návin 46 m

FUNKCE

Snadno odstranitelná
Reliéfní vzor hrubé vlákno

APLIKACE

Nástěnné malby
Dekorace stěny
Marketing v místě prodeje
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

