
ERFURT-KlimaTec  
Thermovlies Premium
Přednosti výrobku

Překrývající 
trhliny

Chrání 
přírodu

Difuzně 
otevřené

Zakrývající 
nerovnosti

Systémové 
lepidlo

System-
kleber

Šetří energii

Zpracování

www.erfurt.com

Na stěny a 
strop

1. Staré tapety a nátěry netrvanlivého charakteru 
odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko 
pomocí stěrky na bázi sádry. Silně savé podklady 
ošetřete základovou hmotou bez obsahu 
rozpouštědla.

2. Podklad musí být čistý, suchý, dostatečně nosný 
a savý. Nenosné podklady předem odstraňte. 

4. Přiložte ERFURT-KlimaTec Thermovlies stranou 
s filcem na styk na vrstvu vlhkého systémového 
lepidla ERFURT a bez bublinek ho přitlačte 
válečkem z  mechové pryže nebo tapetářskou 
špachtlí.

6. Přečnívající části ERFURT-KlimaTec 
Thermovlies na stropě a na podlaze odřízněte 
řezacím nožem nebo nožem s hákovou čepelí, a 
to za pomoci špachtle nebo řezací lišty na tapety.

5. Přečnívající vnější rohy odřízněte řezacím 
nožem nebo nožem s hákovou čepelí. Z důvodu 
optické stabilizace vnějších rohů doporučujeme 
na ERFURT-KlimaTec Thermovlies položit 
plastové rohové lišty.

7. Plocha stěny je nyní ideálním způsobem 
připravena na zpracování tapet, včetně tapet 
Rauhfaser.
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3. Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec naneste 
v silné vrstvě válečkem s dlouhým vlasem v 
pásech (viz zkouška prstem) na jakýkoliv hladký 
až středně strukturovaný povrch.
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Popis výrobku
ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium

Výrobce
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba
ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium je cca 3,0 mm silný hladký, 
energetický vnitřní stěnový obklad, který je jako dvousložkový 
kombinovaný systém vyráběn ze speciálních celulózových a textilních 
vláken.  ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium je difúzně otevřený 
stěnový obklad.

Údaje o výrobku
• Obj. č. 1000638
• Rozměry role: Délka 10,00 m x šířka 0,75 m x tloušťka 3,0 mm
• Obsah krabice: 1 role
• Hmotnost: cca 500 g/m2

Vlastnosti výrobku
• Energetický vnitřní stěnový obklad
• Stálé, viditelně rychlejší vyhřátí místnosti
• Podpora systému WDV
• Optimální podklad pro tapety
• Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615 odpovídá ve struktuře 

systému se systémovým lepidlem difuznímu ekvivalentu tloušťky 
vzduchové vrstvy cca 0,04 m

• Dle normy DIN 4108 odst. 3 není nutné vyhodnocení rizik kondenzace 
vody, neboť propustnost pro páru v systému je větší, než ekvivalentní 
difúzní tloušťka vrstvy vzduchu 0,5 m a rovněž hodnota R < = 1

• Chování při hoření výrobku ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium bylo 
stanoveno dle normy DIN EN 13501-1 jako „E-d2“. Odpovídá třídě „B2“ 
- normálně zápalné podle německé normy DIN 4102-1.

• Neobsahují PVC, zdravotně závadná změkčovadla a rozpouštědla
• Bez obsahu sloučenin těžkých kovů a formaldehydu
• Jsou rozměrově stabilní a překrývají trhliny

Použití/zpracování
Díky stěnovému obkladu ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium 
dosáhnete daleko rychlejšího vyhřátí místnosti a tím úspory energie. 
Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Odlupující se materiál odstraňte. 
Pro vytvoření čistého napojení, např. ve vnějších rozích nebo ostění, je 
třeba použít běžně dostupné ukončovací profily.

Zpracování
Pro zpracování na hladkých a lehce strukturovaných podkladech se 
používá systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec. Lepidlo nanášejte na 
podklad v  dostatečném množství a rovnoměrně v  pásech za pomoci 
válečku s dlouhým vlasem.

Lepení
ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium lepte svisle těsně na spoj. Poté 
přiložte tento stěnový obklad stranou s filcem na vrstvu lepidla a 
tapetářskou špachtlí ho přitiskněte tak, aby se lepidlo rovnoměrně 
rozprostřelo a vznikl tak rovný podklad. Přesahy na stropech, podlahových 
lištách, oknech apod., přitlačte do rohů plastovou špachtlí a ořízněte je 
nožem s  hákovou čepelí (řezacím nožem) nebo silnými nůžkami. Tento 
obklad stěn nelepte tak, aby se překrýval. Případná zvrásnění stěnového 
obkladu vzniklá přehýbáním při skladování, přepravě nebo při zpracování 
nemají vliv na funkci výrobku. Po vytapetování a zaschnutí nejsou již 
zpravidla vidět.

Nanášení
Na ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium je možné tapetovat po vysušení 
(nejméně 12 hodin). Vhodné jsou všechny difúzně otevřené plochy stěn 
(Variovlies, Vliesfaser, Rauhfaser, Vlies-Rauhfaser). Aby byly zachovány 
difúzní vlastnosti, doporučujeme natřít plochy minerálním nebo vodou 
omyvatelným nátěrem dle normy DIN EN 13300.
Při tapetování dbejte na to, aby z důvodu bočního přesazení švu nedošlo 
k nalepení švu na šev. Na lepení se používá vliesové lepidlo na daný 
obklad stěny. Obzvláště při tapetování za použití hladkých stěnových 
obkladů je třeba švy obkladu ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium 
uhladit běžně dostupným tmelem.
Všechny za sucha snímatelné stěnové obklady lze ze stěnového obkladu 
ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium odstranit, jestliže byly nalepeny 
škrobovým, nikoli disperzním lepidlem. Při odstraňování stěnových 
obkladů nalepených škrobovým lepidlem je třeba postupovat velice 
opatrně (nepoužívat např. válečky s hřebíky).

Doporučení/rada
Mějte, prosím, na zřeteli, že
Pravidelné větrání (nejméně 2x denně) zajišťuje v obytných místnostech 
příjemné a zdravé klima.

Upozornění
Polepovanou plochu nejprve z  vnější strany zkontrolujte z hlediska 
pronikání vlhkosti a vody. Odstraňte případné stavební nedostatky 
(tepelné mosty).
V případě výrazných problémů (např. vlhkost a/nebo plíseň a tepelné 
mosty) je třeba povolat odborníky.
Abyste zamezili vysokým hodnotám vlhkosti vzduchu v místnosti, je třeba 
několikrát denně krátce, avšak intenzivně vyvětrat (5-10 minut při doširoka 
otevřeném okně).
Dodržujte pokyny týkající se topení a větrání vydané příslušnými úřady pro 
životní prostředí.
V případě nedodržení výše uvedených pokynů není možné převzít záruku 
za vlastnosti materiálu zpracovávaných produktů.
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