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ERFURT-Variovlies
Asortyment gładkiej flizeliny
Problem ze ścianami? Mamy rozwiązanie!

Variovlies
www.erfurt.com

ERFURT-Variovlies nadaje ścianom
gładź i ma dodatkowe zalety
Moda na gładkie ściany
Moda na gładkie ściany sprawiła, że w ubiegłych latach podczas
budowy, remontu lub renowacji ściany głównie tynkowano a czasem
także malowano. Rezygnowano jednak z okładzin ściennych:
Ściany pozostawały „nagie”!
Przekonujące zalety produktu
Zastosowanie tapet z gładkiej flizeliny z nowego asortymentu ERFURTVariovlies stanowi optymalną alternatywę dla „nagich” ścian.
Traktowane jako idealne podłoże pod farbę lub spełniające dodatkowe
zadanie - pokrycie drobnych rys i pęknięć – 100-procentowe flizeliny
firmy Erfurt & Sohn gwarantują na długi czas, że ściany będą gładkie lub o
delikatnej strukturze, co sprawi, że atmosfera w pomieszczeniu stanie się
bardziej przytulna. Varovlies poprawia klimat w pomieszczeniu, eliminuje
nierówności podłoża i perfekcyjnie imituje gładkie, otynkowane ściany.
Ponadto są to tapety „oddychające”, regulujące poziom wilgotności w
pomieszczeniu, wyprodukowane w zgodzie z naturą - korzystne dla
zdrowia, nie zawierają PCW ani innych szkodliwych substancji.

Zawsze odpowiednie rozwiązanie dla
uzyskania efektu gładkich ścian
Prosto – szybko – pewnie
Nakładanie tapet ERFURT z gładkiej flizeliny jest poza tym wyjątkowo
proste. Wysokiej jakości, odporna na rozerwanie, gładka flizelina może
być stosowana na wszystkich podłożach nadających się do tapetowania.
Można ją naklejać stosując technikę nakładania kleju bezpośrednio na
ścianę.
Pokrywają drobne rysy i pęknięcia – idealnie gładkie ściany na długo
Ściany i tynki pracują. Szczególnie w nowych budynkach, ale także na
świeżo pokrytych powierzchniach. W efekcie dochodzi do powstawania
rys. Jeśli chcemy tego uniknąć, rozwiązaniem problemu będzie naklejenie
pokrywających rysy flizelin z grupy Variovlies, co pozwoli cieszyć się z
efektu idealnie gładkich ścian pozbawionych rys.

Np. Variovlies Flat

Vliesfaser

Popękane ściany

Malowanie

Łatwa do usunięcia
Czy zadawali sobie Państwo pytanie, jak później usunąć różne farby lub
tynki rolkowe?
Jest to bardzo proste, o ile nakłada się je nie bezpośrednio na otynkowaną
ścianę, ale na VARIOVLIES. Wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba – można je z
łatwością usunąć za jednym zamachem razem z VARIOVLIES.

VARIOVLIES PLANO

„Moje ściany mają pozostać
naturalne”

Ekologiczna gładka flizelina produkowana
z makulatury, wzmocniona dodatkiem
włókien tekstylnych – ok.150g/m2
• Bardzo dobre krycie podłoży o nierównym
zabarwieniu
• Niewielkie zużycie farby
• Możliwa do usunięcia
• Zdrowa i „oddychająca”
• Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje
stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
• Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
• Do wielokrotnego malowania
• Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm

„Moje tapety mają być takie jak ja:
elastyczne!”

• Profesjonalna jakość
• Niewielkie zużycie farby
• Łatwa do usunięcia

• Zdrowa i „oddychająca”
• Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje
stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
• Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
• Do wielokrotnego malowania
• Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm

VARIOVLIES FLAT

Gładka flizelina produkowana z wysokiej
jakości celulozy, wzmocniona włóknami
tekstylnymi – ok. 150 g/m²

VARIOVLIES BRILLIANT

„Nasze tapety promienne jak my!”

Gładka flizelina z dodatkiem białego
pigmentu, wzmocniona włóknami
tekstylnymi – ok. 130 g/m²
• Gładka powierzchnia z połyskiem
• Perfekcyjnie jednolita powłoka malarska
• Mniejsze zużycie farby

• Zdrowa i „oddychająca”
• Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje 		
stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
• Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
• Do wielokrotnego malowania
• Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm

„Chcemy, aby nasza tapeta miała
delikatną strukturę!”

• Elegancki design
• Bardzo odporna na zniszczenie
• Łatwa do usunięcia

• Zdrowa i „oddychająca”
• Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne 		
wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
• Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
• Do wielokrotnego malowania
• Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm

VARIOVLIES SISAL

Flizelina produkowana z celulozy
o powierzchni z delikatną strukturą
– ok. 150 g/m²

VARIOVLIES STYLE

„Gładkie ściany? To nie dla mnie!”

Flizelina o powierzchni z bardzo drobną
strukturą – ok. 160 g/m²
• Wyjątkowo odporna na działanie światła
• Przeznaczona na niedoskonałe/ nierówne podłoża
• Szczególnie dobrze sprawdza się jako tapeta na sufity

• Zdrowa i „oddychająca”
• Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne 		
wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
• Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
• Do wielokrotnego malowania
• Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm

Dzięki ERFURT-Variovlies można
bardzo szybko uzyskać gładkie
ściany
Asortyment ERFURT-Variovlies oferuje wiele różnych możliwości
uzyskania pięknych ścian w prosty i szybki sposób. Nieestetyczne
podłoża można łatwo pokryć tapetą i pomalować.
Tapety Variovlies nadają się nie tylko do uzyskania gładkich ścian, ale
także ścian o drobnych strukturach dzięki kreatywnym technikom.
Dodatkowa zaleta:
Szerokość tapety 75 cm, korzystna przy tapetowaniu metodą nakładania
kleju bezpośrednio na ścianę, umożliwia szybszą pracę i efektywniejsze
tapetowanie, gdyż taka szerokość tapety sprawia, że na ścianie jest mniej
łączeń a uzyskany efekt jest bardzo dobry.
W przypadku odnawiania bardzo zniszczonych ścian lub ścian o drobnej
strukturze, pokrytych tynkami strukturalnymi albo włóknem szklanym,
odpowiednim wyborem będzie w tych przypadkach ERFURT-Variovlies
RENO.
Jako tapeta podkładowa idealnie pokryje szorstkie podłoże i będzie
stanowiła optymalny podkład pod flizelinę z asortymentu ERFURTVariovlies. Dzięki temu odpadnie uciążliwe i pracochłonne nakładanie
nowego tynku oraz jego szlifowanie!

VARIOVLIES RENO

„Nareszcie łatwy sposób na wyrównanie
szorstkich powierzchni!”

Gruba flizelina do pokrycia na gładko ścian
o powierzchni strukturalnej – ok. 300 g/²
• Bardzo dobrze nadaje się do stosowania podczas 		
remontów i odnawiania ścian
• Tworzy gładkie podłoże nadające się pod tapetowanie
• Nadaje gładź takim nierównym powierzchniom, jak 		
tapety z włókna szklanego, ściany pokryte 			
strukturalnymi tynkami rolkowymi itd.
• Zdrowa i „oddychająca”
• Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne 		
wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
• Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
• Do wielokrotnego malowania
• Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm

Chcesz prostym sposobem uzyskać gładką
powierzchnię na ścianach, które były
pokryte strukturalnym włóknem szklanym
lub tynkiem rolkowym?
Dzięki grubości materiału ok. 1 mm ERFURT-Variolies Reno stanowi
łatwe rozwiązanie. Zastosowanie tej tapety flizelinowej o filcowatej
powierzchni od spodu, położonej na klej dyspersyjny, pozwala wygładzić
takie nierówne powierzchnie, jak np. strukturalne tapety z włókna
szklanego lub tynk rolkowy.
Łatwo i szybko pozwoli uzyskać idealne podłoże pod nowe strukturalne
i dekoracyjne powierzchnie – bez pracochłonnego szpachlowania lub
szlifowania.

WSKAZÓWKA: Klejem zalecanym przez firmę ERFURT jest klej
systemowy ERFURT-Systemkleber. Pojemnik 10 kg wystarcza na
naklejenie 3 rolek o wymiarach 10,00 m x 0,75 m.

Położyć Variovlies Reno na warstwie kleju dyspersyjnego

Nałożyć obficie klej dyspersyjny

Przykład: ściana pokryta tynkiem rolkowym

Variovlies

Wysokiej jakości gładka flizelina
stosowana podczas prac remontowych,
do odświeżenia ścian i ich dekoracji
Najważniejsze informacje w skrócie
Obróbka / właściwości

Podkład pod farbę – możliwy do usunięcia nawet po
kilkukrotnym malowaniu
Pozwala trwale uzyskać gładkie ściany bez rys
Tapetowanie bez konieczności nasiąkania klejem tapety –
stabilna wymiarowo
Możliwość nakładania kleju bezpośrednio na ścianę
Obróbka z użyciem kleju do flizeliny
Obróbka z użyciem kleju dyspersyjnego
Do wielokrotnego malowania
Niewielkie zużycie farby
Gładka powierzchnia z połyskiem
Perfekcyjnie jednolita powłoka malarska
Łatwa do usunięcia
Korzystna dla zdrowa
„Oddychająca” / dyfuzyjnie otwarta
Nie zawiera włókna szklanego
Nie zawiera PCW
Profesjonalna jakość
Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
Bardzo odporna na zniszczenie
Wyjątkowo odporna na działanie światła
Wygładza nierówne podłoża
Doskonale sprawdza się jako tapeta na sufity
Tapeta podkładowa o filcowatej powierzchni do wygładzania /
renowacji podłoży
Perfekcyjnie gładki podkład pod inne tapety
Palność zgodnie z normą DIN EN 13501-1 (produkt trudnopalny, nadaje się do
stosowania w obiektach użyteczności publicznej)
Wyprodukowano w Niemczech
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Zalety produktu i sposób tapetowania
- Plano/ Flat/ Brilliant/ Sisal/ Style
Nie zawiera
PCW

Trudno
zapalna

Na ściany i
sufity

Niewielkie
zużycie farby

„Oddychająca”

Odporna na
zgniecenie

Pokrywa rysy i
pęknięcia

Nie wymaga
czasu
nasiąkania
klejem

Klej do
flizeliny

Nakładanie
kleju
bezpośrednio
na ścianę

Łatwa do
usunięcia

1. Usunąć stare tapety i warstwy farby. Szorstkie
podłoża należy wygładzić masą szpachlową
zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne
zagruntować podkładem nie zawierającym
rozpuszczalnika..

2a. Tapetowanie metodą nakładania kleju
bezpośrednio na ścianę, bez nasiąkania klejem
lub

3. Tapetę naklejać na styk.

2b. za pomocą maszyny do nakładania kleju na
tapetę, bez czasu nasiąkania. Do klejenia należy
używać kleju do flizeliny.

4. Bryty tapety docisnąć wałkiem z porowatej
gumy.

5. Naddatki przy sufitach, listwach podłogowych,
oknach itp. odciąć za pomocą noża do tapet i
szpachli tapeciarskiej.

6. W narożnikach i na krawędziach odciąć brzegi
brytu, a kolejny bryt nałożyć na styk.

7. Po wyschnięciu pomalować farbą dyspersyjną
wysokiej jakości zgodną z normą DIN EN 13300
lub zastosować inne techniki dekoracyjne, np.
tynk, inną tapetę itp.

Zalety produktu i sposób nakładania
- Reno
Klej
dyspersyjny

Pokrywająca
rysy

Wyrównuje
powierzchnie
strukturalne

Otwarta
dyfuzyjnie

Na ściany i
sufity

Nie wymaga
czasu
nasiąkania
klejem

Nakładanie
kleju
bezpośrednio
na ścianę

Nie zawiera
PCW

Stabilna
struktura

Dispersionskleber

1. Usunąć stare tapety i warstwy farby. Szorstkie
podłoża należy wygładzić masą szpachlową
zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne
zagruntować podkładem nie zawierającym
rozpuszczalnika.

2. Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz
chłonne. Podłoża nie przylegające do ściany
należy usunąć.

3. Na wszystkie podłoża gładkie lub o średniej
strukturze nakładać kolejno na szerokość każdego
brytu dużą ilość kleju dyspersyjnego przy użyciu
wałka o długim włosiu (patrz test sprawdzania
warstwy kleju palcem).

4. ERFURT-Variovlies RENO nałożyć na warstwę
kleju filcowatą stroną, łącząc kolejne bryty na
styk, następnie usunąć ewentualne pęcherze
powietrza z pomocą wałka z porowatej gumy lub
szpachli tapeciarskiej.

5. Wystające kawałki okładziny w narożnikach
odciąć równo nożem tapeciarskim lub hakowym.
Dla uzyskania optycznie ostrych narożników
zaleca się zamontowanie listew narożnych na
Variovlies.

6. Wystające kawałki tapety Variovlies przy sufitach lub przy podłodze odciąć równo nożem
tapeciarskim lub hakowym przy pomocy szpachelki lub szyny do cięcia.

7. Powierzchnia ściany jest teraz idealnie przygotowana do naklejenia
raufazy lub innej tapety.
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