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Råvarer/Produktion
ERFURT-KlimaTec systemklæber er dispersionsklæber med høj klæbeevne, 
som er specielt udviklet til ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Produktdata
• Bestillingsnr. 1001202
Størrelsen på beholdere med ERFURT-KlimaTec systemklæber er 10 kg per 
spand.

Produktegenskaber
• Til indendørs brug
• Høj klæbeevne
• Let og smidig påføring med en lammeskindsrulle med lang luv
• Enkel, hurtig og ren forarbejdning
• Optimal vedhæftning til overfladen
• Høj vådstyrke
• Høj tapetseresikkerhed
• 20 minutters åben tid
• Uden tilsætning af tungmetalforbindelser og formaldehyd
• Afhængigt af systemopbygningen svarer 

vanddampgennemtrængeligheden i henhold til DIN EN ISO 12 572 til en 
diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på 0,07 m til 0,04 m i forbindelse 
med ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic eller Premium

Anvendelse/Forarbejdning
ERFURT-KlimaTec systemklæber er udviklet specielt til ERFURT-Thermovlies-
sortimentet. Den kan anvendes på alle bærende glatte eller let strukturerede 
overflader på vægge og lofter indendørs.  

Forarbejdning af overflade
Overfladen skal være tør, ren og fast. Ikke-vedhængende eksisterende 
belægninger skal fjernes. Store højdeforskelle skal udlignes med 
spartelmasse.

Forarbejdningsbetingelser
Forbruget er 0,3 til 0,5 kg/m2 afhængig af baggrund og anvendte mængder. 
Forarbejdningstemperaturen må ikke være under 10° C. Den åbne tid er 
under normale temperatur- og fugtighedsforhold ca. 20 minutter.

Påklistring
ERFURT-KlimaTec systemklæber påføres 
jævnt på overfladen med en rulle med langt 
luv i banens bredde.

 

Herefter lægges vægbeklædningen i 
klisterbeholderen og trykkes på med 
tapetserespatelen, så klisteret fordeles 
jævnt på en plan overflade.

 

Tørring
Er tør og kan tapetseres efter ca. 6-12 timer ved + 20° C og 65 % relativ 
luftfugtighed. Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges 
tørretiden.

Rengøring af værktøj 
 
Straks efter brug med vand.

Opbevaring
Beholdere med ERFURT-KlimaTec systemklæber skal opbevares godt 
lukket, køligt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys. Forseglede 
beholdere kan eventuelt dækkes med lidt vand. Mindst to års holdbarhed i 
uåbnet original emballage.

Bortskaffelse
Tørrede eller afskallede rester af ERFURT-KlimaTec systemklæber kan 
bortskaffes sammen med normalt husaffald. 

Indholdsstoffer/Testresultater
Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af Schall- und 
Wärmemeßstelle Aachen GmbH, i henhold til DIN EN ISO 12 572 med 
testrapport mr. 1030509-D-WDD.
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