
  
 

 Metamark Floor Graphics lehetővé teszi az egyedi méretű nyomtatható padló dekoráció előállítását 
tiszta és száraz folyamaton keresztül. 
A Metamark nyomásra érzékeny öntapadó termékek felhasználhatósága nagy tolerancia határon belül lehetséges. A 
padlózat általában különböző felületet takar és előfordulhatnak olyan helyek, ahol alacsony a tapadási szilárdság. Ezen 
változatosság miatt elemi fontosságú, hogy az installáció megtervezése előtt felmérjük a terepet.  

 
1. A padlózat feltérképezése 

 
• Általános érvényű, hogy a padlózat felületének jó 

állapotban kell lennie. 

• A mintázat csökkenti a tapadást. 

• Kerüljük a padlómatrica alkalmazását, ha lazák a 
járólapok. 

• Kerüljük a padlómatrica alkalmazását, ha egyenetlen a 
felület.  

• A rövidszálú szőnyegeket nem lehet 

szennyeződést taszító vegyszerrel kezelni.   

• A betonréteget alapozóval le kell zárni. 

• Ha bármilyen kétség merülne fel, ragasszunk le egy 

mintadarabot a padlózatra és ellenőrizzük a tapadását 

24 órán keresztül. 

• A nem eléggé zárt a felület előidézheti a padlófólia 

leválását. Az is lehetséges, hogy a padlóburkolat 

bevonata megsérül, a grafikai anyaggal együtt feljön, 

mikor a nyomatot eltávolítjuk Ennek következtében ki 

kell javítani a bevonat sérülését. Ilyen bevonat lehet   

betonon, fán, festékből vagy viaszból. 

 
2. Előkészítés 

 
• A teljes padlózatot le kell takarítani a padlófólia 

használata előtt, beleértve a viaszt, festéket tartalmazó 

bevonatokat is. 

• A padlózat tisztításához használjunk felület tisztítót, és 

száraz, nem bolyhos rongyot vagy szöszmentes 

papírt.  

 
3. Az alapanyag előkészítése 

 
• Biztosítsuk, hogy az alapanyag átvegye a terem 

hőmérsékletét, és a relatív nedvesség tartalom a 

nyomtatás előtt 50 % legyen.  Ne fogjuk meg a 

nyomathordozót közvetlenül a nyomtatás előtt, s 

biztosítsuk, hogy ne legyen rajta szennyeződés és ne 

töltődjék fel sztatikusan.  

 

4.  Nyomtatási tudnivalók 

 
• Győződjünk meg arról, hogy rendelkezésünkre állnak 

a korrekt, helyes profilok. Először készítsünk egy 

próbanyomatot. 

• A nyomtatást követően legalább 24-48 órán át hagyjuk 

száradni az anyagot, a laminálás, méretre vágás vagy a 

felhasználás előtt. Az anyagban maradt oldószerek 

csökkentik a festék dörzsállóságát és a ragasztó 

erősségét, ami különösen fontos az átfedések, a szélek 

esetén.  

 

 
5. A nyomtatás előkészítése 

 
•  Minden PVC és poliészter termék adott mértékben 

zsugorodik, ezért legyen minimum 10mm átfedés a 
 nyomtatásban. 

• A nyomtatott anyagot vágjuk méretre felhelyezés előtt 
figyelembe véve az ismétlődő átfedéseket. 

 

6.  Applikálás 

 
• A javasolt hőmérséklet 10˚C és 25˚C között van. 

• A felület legyen tiszta, száraz, minden szennyezéstől 
mentes. 

• Használjunk rögzítő szalagot. 

• A “hinge” módszert alkalmazzuk applikáláskor. 

• Használjunk filc simítót, hogy ne maradjon nyom az 
anyagon. 

• Ne nyújtsuk meg a fóliát.   

• Figyeljünk arra, hogy a szélek teljes mértékben 
illeszkedjenek  egymáshoz.  

 
7. Átfedések  

 

• 10 mm átfedés legyen a részeken, melegítsük és simítsuk 
egymásra őket. 

 
8. Karbantartás és eltávolítás 

 
• A grafikát tisztíthatjuk egy kissé nedves, sima felületű 

szivaccsal. 

• Nem vállalunk garanciát amennyiben eltávolítást 

követően sérül a padlózat felszíne, még vissza-

szedhető ragasztó esetén sem, mivel a padló eredeti 

állapotát nincs módunk előzetesen ellenőrizni.  

• Metamark ragasztó-eltávolító használható a grafikán 

maradt lerakódások eltávolítására. Ennek 

alkalmazhatóságát előzetesen ellenőrizzük.  

• Nem vállalunk garanciát a ragasztó maradványokért vagy a 

felületen tapasztalható károsodáskért melyeket a vinyl 

használata okozott.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MetaSure Jótállás 

DecorMark minőségét a MetaSure jótállási program 

garantálja.   

A teljes adatlapot és a jótállással kapcsolatos információ 

vonatkozásában kérjük, keresse fel weblapunkat. 

www.metamark.co.uk/technical

További műszaki információk: 

technical@metamark.co.uk +44 (0)1483 571111 
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