
ERFURT-Novaboss

Přednosti výrobku
Na stěny a 
strop

Neobsahují 
PVC

ProdyšnéVícekrát 
snadno 
přetíratelné

Lepidlo na 
vliesové 
tapety 

DuplexVysoká 
stabilita 
reliéfu

Zpracování

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.

3. Na lepení použijte lepidlo na vliesové tapety.2. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, nasáklivý 
a hladký. Šířku pásu si označte na stěně a vyměřte 
olovnicí.

4a. Ruční lepení: Zařízněte pásy ve výšce stěny 
plus přídavek a lepte je jednotlivě. Dbejte na 
vzor nebo

5. Pásy potažené lepidlem se skládají 2/3 k 1/3. 
Přehyby nelámejte.

4b. Lepení pomocí tapetovacího přístroje: Pásy 
protáhněte tapetovacím přístrojem a ustřihněte. 
Dbejte na vzor.
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6. Stejně dlouhé pásy nechte navlhčit cca  
10-15 minut.

7. ERFURT-Novaboss lepte těsně na spoj. Bubliny 
a záhyby vyrovnejte tapetovacím kartáček nebo 
válečkem s mechovou pryží.

9. U vnějších rohů se netapetuje s překrytím. Zde 
se provádí rozdělení přesně na hraně.

10. Po zaschnutí přetřete kvalitní disperzní 
barvou podle DIN EN 13300. Používejte nejlépe 
polomatnou nebo hedvábně lesklou barvu.

8. V rozích se oddělení provádí tapetovací 
stěrkou a nožem nebo také nůžkami.

CZCZ



Made in Germany 
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Email: info@erfurt.com 
Internet: www.erfurt.com

Servisní linka:
+49 202 6110 375

Technický katalogový list   12/2015

Popis výrobku
ERFURT-Novaboss

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

Suroviny/výroba
Všechny druhy ERFURT-Novaboss jsou bílé, dvojvrstvé speciální ražené 
tapety.
Při výrobě se dvě papírové vrstvy spojí lepidlem a speciálním postupem se 
na ně vyrazí reliéfní vzor. Všechny druhy tapet ERFURT-Novaboss se 
vyrábějí stejným výrobním postupem a liší se pouze designem.
Při odstraňování/likvidaci tapet ERFURT-Novaboss nedochází k žádným 
problémům, protože přírodní materiály, použité při výrobě, je možné vrátit 
zpět do přírody.

Údaje o výrobku
• Rozměry role: Délka 10,05 m x šířka 0,53 m
• Obsah krabice: 9/12 rolí

Vlastnosti výrobku
• V souladu s normou DIN 234 (Ustanovení týkající se tapetování pro 

dodatečné úpravy)
• Třída požární ochrany „B-s1,d0“ podle DIN EN 13501-1 odpovídá „B1“ 

(těžce hořlavé) podle DIN 4102-1 
• Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615 odpovídá difuznímu 

ekvivalentu tloušťky vzduchové vrstvy cca 0,06 m
• Pevný speciální reliéf díky vysoké hmotnosti papíru a dvěma papírovým 

vrstvám
• Neobsahují PVC, zdravotně závadná změkčovadla a rozpouštědla
• Bez obsahu sloučenin těžkých kovů a formaldehydu
• Možnost vícenásobného přetírání běžnými disperzními barvami
• Na ochranu povrchu, a aby lépe vynikla ražba, doporučujeme použít 

nátěr

Použití/zpracování
Podklad
ERFURT-Novaboss je možné použít na všechny podklady v interiéru, které 
je možné tapetovat. Podklad musí být suchý, nosný, rovnoměrný, savý, 
čistý, hladký a dostatečně rovný pro plánovaný stěnový obklad. Staré 
tapety a nepřilnavé nátěry odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko 
pomocí stěrky na bázi sádry. Hladké sádrové omítky předběžně ošetřete 
nátěrem zředěným škrobovým lepidlem. Silně savé podklady ošetřete 
základovou hmotou bez obsahu rozpouštědel nebo škrobovým lepidlem. 
Je třeba dodržovat pokyny z katalogových listů BFS č. 7 a č. 16.

Zpracování
Na lepení použijte lepidlo na vliesové tapety (např. Metylan Secura 1:10 = 
500 g v 5 l vody) nebo podobné. Dodržujte také pokyny výrobce ke 
zpracování produktu.

Lepení
Na pásy naneste rovnoměrné množství lepidla, spojte je a nechte 
změknout 10-15 minut. Přehyby nelámejte. Bubliny, které se vytvoří během 
tapetování, se po zaschnutí opět vyhladí. Lepte tapety pečlivě na styk 
pomocí tapetovacího kartáče.  Nepoužívejte váleček na švy. Skvrny od 
lepidla odstraňte okamžitě.

Nátěr
Po zaschnutí by se měl ERFURT-Novaboss přetřít disperzní barvou, 
nejméně třídy odolnosti proti oděru za mokra 3 dle normy DIN EN 13300. 
Nejvíce jsou vhodné vysoce kvalitní hedvábně lesklé popř. vysoce lesklé 
disperzní barvy, které více zdůrazní tuto strukturu.

Obsah látek/výsledky zkoušek
ERFURT-Novaboss se skládá z papírových vláken, celulózy a pomocných 
látek.
Natřený výrobek ERFURT-Novaboss je možné likvidovat s domovním 
odpadem.
Propustnost pro vodní páru byla stanovena ústavem ISEGA-Forschungs- 
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg v souladu s normou 
DIN 52615.
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