SYSTEXX ACTIVE L65
Teknisk information

→ Technische Kenndaten/Rollenaufmachung:
Produkt

Bredde ca. cm

Længde lbm.

210

100

25
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SYSTEXX active L65
Logo på baggrund

Vægt ca. g/m²

Systexx by Vitrulan er et varemærke fra Vitrulan Textilglas GmbH og fremstilles i det nordlige Bayern.
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→ Anvendelsesområde:
Systexx Active L65 muliggør eksklusiv formgivning af indvendige rum: Med den innovative Jacquard væveteknik
kan individuelle logoer og mønstre efter ønske væves ind i vægbelægningen. Således iscenesættes elementer
af corporate design fra virksomheder, hoteller etc. på imponerende måde. Henvisninger vedrørende individuel
formgivning af indvendige rum se bestillingsinformationerne for Systexx Active L65.

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances

Qu

→ Egenskaber:
Vægbelægningen Systexx Active L65 væves af glasgarn og forbinder de fremragende, tekniske egenskaber
fra Systexx produkterne med en særlig ekstrafunktion for specielle rumudnyttelser. Dette viser i særdeleshed
innovationskraften i Systexx by Vitrulan.
Alle Systexx vægbelægninger er brandcertificeret i henhold til DIN EN 13501-1:2007 og indplaceret i klassen b-s1, d0.
Systexx Active L65 er på grund af den høje kvalitet indplaceret i Øko-Tex klasse 1.
Systexx Active L65 forarbejdes med den gængse vægklæbeteknik.

SYSTEXX ACTIVE L65
Teknisk information
→ Forarbejdning:
Vigtigt ved alle produkter:
Må ikke forarbejdes ved under +8 °C rum- og vægtemperatur. Anvend altid det samme produktserienummer på sammenhængende flader
(se påskriften på ydersiden af kartonen). Væg-/loftlængde under tillæg af 5–10 cm = banelængde Skær for lange stykker omhyggeligt af.
1_ Forarbejdning med klæber for Systexx Active L65
Påfør dispersionsklæbestof jævnt og i tilstrækkelig stor mængde på væggen med malerrulle eller airless-sprøjteapparat i en bredde
på 1–2 baner. Vær opmærksom på klæbestofproducentens forarbejdningsanvisninger. Ved normal rumtemperatur (18 °C) ligger tørretiden
på 7–12 timer.
2_ Undgå strukturforskelle
Klæb aldrig produktet på på hovedet eller med den forkerte side udad. Markeringen på bagsiden tjener til orientering.
Når belægningen er klæbet på, er bagsidemarkeringens afstand fra bane til bane 1 m.
3_ Lav stødsamling
Banerne skal have god kontakt med hinanden i samlingsområdet. Klæber, som findes på den synlige side,
skal omgående fjernes med en fugtig klud eller svamp.
4_ Påstrygning og afskæring
Tryk belægningen fast over hele fladen med en tapetspartel og et tilstrækkeligt stort tryk, så der ikke findes blærer.
Pres for lange stykker forsigtigt ind i hjørnerne og skær af langs en tapetspartel eller en skærelineal med en
cutterkniv med skarp klinge.
Forarbejdning ved yderhjørner: Slib produktet lidt til med fint vådslibepapir ≥ P 240 i kanten (slib ikke igennem!),
læg den omkring yderhjørnet og tryk den fast uden blærer.
5_ Belægning
1. lag farve: Påfør farven jævnt, når produktet er helt tørt. Vær opmærksom på farveproducentens forarbejdningsanvisninger.
2. lag farve: Udføres efter komplet tørring af det 1. lag farve.
Klæberforbrug: 250–330 g/m2,
Farveforbrug: 300–350 g/m2 til 2 lag farve.
Forbrugsmængden retter sig efter vævets struktur og undergrunden. De nøjagtige mængder fastlægges ved prøveklæbninger på objektet.
Ligeledes bør De være opmærksom på de tekniske informationer for de produkter, som også anvendes.
Belægning efter glansgrad
Nødvendig grunding:

mat

mat

silkemat

mat, silkemat

silkeglans

silkemat, silkeglans

højglans

silkeglans, højglans
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Ønsket slutfarve:

Systexx by Vitrulan er et varemærke fra Vitrulan Textilglas GmbH og fremstilles i det nordlige Bayern.

SYSTEXX ACTIVE L65
Teknisk information
6_ Forberedelse af undergrunden
Undergrunden skal være tør, ren, glat og bæredygtig. Gamle vægbelægninger og ikke bæredygtige belægninger skal fjernes. Bæredygtige
ru/ujævne undergrunde skal glattes; revner/huller skal udlignes med spartelmasse. Undergrunden skal helst være af en sådan beskaffenhed,
at aftegninger som f.eks. ophobninger af korn/små ujævnheder stort set undgås. Bearbejdningsspor børe være ≤ 1 mm. Til det formål
skal overfladen behandles med glitpuds eller der skal foretages en afglatning af større områder. Sugende undergrunde skal forbehandles
med egnede grunderinger. Mug- hhv. svampeangreb fjernes og forbehandles i henhold til de pågældende forskrifter.
Undergrund

Forberedelse

Synlig beton

1. Afgrates groft.
2. Spartles flere gange.
3. Slibes og grundes.

Forskallingsbeton, filigranbeton

1. Renses (skrabes af, slibes af).
2. Større huller spartles til.
3. Slibes og grundes.

Stærkt sandende puds

1. Afsandes (løse dele fjernes).
2. Fladen stabiliseres / dybgrundes.
3. I forbindelse med fin struktur og fiberstof: Spartles plan og grundes.

Stærkt struktureret puds

1. Afgrates groft.
2. Spartles flere gange.
3. Slibes og grundes.

Stærkt sugende puds (f.eks. gipspuds)

1. Grundes (slibes først af, hvis undergrunden er ru).
Spartles plan om nødvendigt.

Normalt sugende puds

1. Sinterhud, som eventuelt findes, slibes af og udlignes med
spartelmasse.
2. Forbehandles med dybgrund.

Flydende makulatur

1. Fugtes til løsning.
2. Kradses af.
3. Slibes, efterspartles om nødvendigt og grundes.

Spaltbare eller tørt aftrækkelige tapeter

1. Tapeterne fjernes komplet.
2. Om nødvendigt: Spartles plan, slibes og grundes.

Tapetrester (f.eks. savsmuldstapet)

1. Tapetrester fjernes og beskadigede overflader udbedres.
2. Rester af tapeter og spartelsteder slibes.
3. Undergrund hhv. spartelsteder grundes.

Afskallende gammel belægning

1. Løse dårligt vedhæftende belægninger fjernes
(manuelt eller maskinelt).
2. Fladen slibes og grundes.

Limfarvemalinger

1. Fjernes komplet ved afkradsning / afvaskning.
2. Grundes.

Skinnende lakbelægninger

1. Ludbehandles og oprues.
2. Formales med hæftegrund om nødvendigt.

Glasvæv

1. Struktur spartles (ved grove strukturer flere gange om nødvendigt*).
2. Slibes og grundes.

Gipskartonplader

1. Forspartles. Mellemslibning. Planspartles.
2. Slibes og grundes.

OSB-plader, træ, træfiberplader

1. Isoleres / undergrund afspærres, slibes eventuelt lidt i forvejen.
2. Planspartles.
3. Slibes og grundes.

Keramikfliser

1. Fliserne renses og affedtes.
2. Hæftegrund påføres (hæftegrund / primer til keramik og glas).
3. Fugerne hhv. den komplette flade afspartles.
4. Slibes og grundes.

Rustne stålflader

1. Fladen afrustes
2. Rustbeskyttelsesbelægning påføres.

Blødende flader (f.eks. vandpletter)

1. Isoleres.
2. Ru flader afspartles.
3. Grundes.

Nikotin- og røgvedhæftninger

1. Behandles med et isolerende beskyttelseslag.
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* E
 llers opstår der et urent strukturbillede med stribeformede interferensdannelser,
som viser sig at være meget generende, når farvebelægningen er afsluttet!

Systexx by Vitrulan er et varemærke fra Vitrulan Textilglas GmbH og fremstilles i det nordlige Bayern.

SYSTEXX ACTIVE L65
Teknisk information
→ Belastningsgrupper/farvesystemer:
Anvendelsesområder

Materialekvaliteter
Systexx
Premium*/
Active L65/
Active S38*

Repræsentationslokaler

Lege- og
undervisningslokaler

f.eks. virksomhedsbygninger
(kontor, lufthavn,
stadion, bank etc.)
offentlige bygninger
(administration,
sociallokaler, udstil
lingslokaler etc.)
gastronomi
(hotel, restaurant,
bar etc.)
salgslokaler
f.eks. børnehaver
og fritidshjem
skoler/højere 
læreanstalter

Opholdsrum f.eks. private boliger
og lejligheder
(opholdsrum,
entreer etc.)
socialt boligbyggeri
(opgange etc.)
Vådrum

Hygiejnerum

f.eks. svømme
haller/wellnesscentre/private 
badeværelser
f.eks. lægepraksis/
hospitaler
laboratorier/hjem

Produktions f.eks. bagerier/
slagtehuse/
lokaler
storkøkkener

+++

+++

++

+++

+++

lægeprak
sis hjem,
labora
torier,
hospitaler
+++

Egnede belægninger
(efter belastningsgrad)

normal
til høj

Dispersionsfarve 
af høj kvalitet
(normal)
Latexfarve,
renacryl farve
(høj)

høj
til ekstrem

Latexfarve, renacryl farve 
(høj), vandfortyndelig
2-komponentfarve 
(polyurethan eller epoxidharpiks) (ekstrem)

normal
til høj

Dispersionsfarve 
af høj kvalitet
(normal)
Latexfarve,
renacryl farve
(høj)

høj
til ekstrem

Latexfarve, renacryl farve
(høj) vandfortyndelig
2-komponentfarve 
(polyurethan eller epoxidharpiks) (ekstrem)

Systexx Systexx Systexx
Comfort Comfort Active
V22
M39

+++

+++

Belastningsgrad

++

+++

+

++

+

+++

+++

+++

+

læge
læge
læge
Normal (læge
praksis praksis praksis praksis)
hjem,
hjem,
Hoch (hjem)
Extrem (labo
ratorier)
++
+
++
OP-områder, in
tensivområder

+++

++

* For disse produkter gælder Life-Time-garantien.
+++ = særlig velegnet 
++ = velegnet 

+

++

høj
til ekstrem

Dispersionsfarve af høj
kvalitet (normal)
Latexfarve, renacryl farve
(høj) vandfortyndelig
2-komponentfarve 
(polyurethan eller epoxidharpiks) (ekstrem)
Latexfarve, renacryl farve
(høj) 2-komponentfarve 
(polyurethan eller epoxidharpiks (ekstrem )

+ = egnet

→ Vigtigt:
Trods strenge kvalitetskontroller kan der produktbetinget opstå mindre fejl. De markeres i kanten af varen og udlignet med 0,5 m tillæg
i længden. Disse markeringer er ikke grund til reklamation. Ved tilskæring skal man principielt kontrollere, om vævet er fejlfrit.
Reklamationer efter opsætning af mere end 10 baner kan ikke anerkendes.
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→ Opbevaring:
Rullerne skal opbevares rent og tørt.

GENEREL HENVISNING
Denne information kan ikke behandle alle mulige problemtilfælde, som opstår i praksis. Af den grund kan der ikke afledes forpligtelse og ansvar heraf. Den, der forarbejder produktet, er altid
forpligtet til at vurdere bearbejdningen fagkyndigt under hensyntagen til produktets egnethed og undergrunden. Vær venligst opmærksom på de nationale byggeforskrifter. I tvivlstilfælde bedes
De kontakte den anvendelsestekniske rådgivningsservice hos Vitrulan Textilglas GmbH.

Systexx by Vitrulan er et varemærke fra Vitrulan Textilglas GmbH og fremstilles i det nordlige Bayern.

