
ERFURT-Novaboss

Produktfordele
Til vægge og 
lofter

PVC-fri ÅndbarKan dækkes 
med flere 
lag

Flisklister 

DobbeltsidetHøj  
prægnings-
stabilitet

Forarbejdning

1. Fjern gammelt tapet og vedhængende 
belægninger. Ru overflader skal udjævnes med 
gipsbaseret spartelmasse. Stærkt sugende 
overflader skal grundes med opløsningsmiddelfri 
grunder.

3. Anvendes til påklistring af flisklister.2. Overfladen skal være tør, ren, fast, let 
absorberende og glat. Marker bredden af 
tapetbanen på væggen og foretag en vurdering.

4a. Manuel indklistring: Skær tapetbanerne 
i væghøjde med ekstra længde og klistr på 
enkeltvist. Vær opmærksom på forbindelsen 
eller

5. De indklistrede tapetbaner skal lægges 
sammen 2/3 til 1/3. Sørg for, at slangen ikke er 
bøjet.

4b. Indklistring med tapetklisterapparat: Træk 
tapetbanerne gennem limeapparatet og skær 
dem af. Vær opmærksom på forbindelsen.

Novaboss 

www.erfurt.com

6. Sæt banerne, som er i samme længde, i blød i 
ca. 10-15 minutter.

7. ERFURT-Novaboss skal klistres på til kanten. 
Tryk tapetbanerne på uden luftbobler eller folder 
med en tapetserbørste eller skumgummirulle.

9. På de udvendige hjørner må tapetbanerne 
ikke overlappe hinanden. Her skal delingen ske 
direkte til kanten.

10. Efter tørring skal de males over med 
højkvalitets dispersionsmaling i henhold til DIN 
EN 13300. Anvend helst en mat eller halvblank 
maling.

8. I hjørnerne kan du dele tapetbanerne med en 
skærekniv eller en saks.
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Produktbeskrivelse
ERFURT-Novaboss

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

Råvarer/Produktion
Alle ERFURT-Novaboss-typer er hvidt, tolags specialpræget tapet.
Fremstillingsmetoden består i, at to lag papir limes og formes i en særlig 
proces. Alle ERFURT-Novaboss-typer fremstilles ved samme 
produktionsmetode og afviger kun i design.
Ved fjernelse/bortskaffelse af ERFURT-Novaboss vil der ikke optræde 
nogen problemer, da de naturlige indholdsstoffer føres tilbage til den 
økologiske cyklus.

Produktdata
• Rulledimensioner: 10,05 m længde x 0,53 m bredde
• Kartonindhold: 9/12 ruller

Produktegenskaber
• Svarer til DIN 234 (Specifikation for vægbeklædninger til efterfølgende 

behandling)
• Brandklasse "B-s1,d0" i henhold til DIN EN 13501-1 svarer til "B1" 

(brandhæmmende) i henhold til DIN 4102-1
• Vanddampgennemtrængelighed i henhold til DIN 52615 svarer til en 

diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på ca. 0,06 m
• Robust specialprægning gennem høj papirvægt og to lag papir
• Uden PVC, sundhedsfarlige blødgørere og opløsningsmidler
• Uden tilsætning af tungmetalforbindelser og formaldehyd
• Kan males over flere gange med gængs dispersionsmaling
• For at beskytte overfladen og skabe et mere præcist udseendet af 

prægningen anbefales påføring af et lag

Anvendelse/Forarbejdning
Overflade
ERFURT-Novaboss kan bruges på alle indendørs tapetserbare overflader. 
Overfladen skal være tør, bæredygtig, ensartet, absorberende, ren, glat og 
tilstrækkelig jævn for den påtænkte vægbeklædning. Fjern gammelt tapet 
og ikke-vedhængende belægninger. Ru overflader skal udjævnes med 
gipsbaseret spartelmasse. Glat gipspuds forlimes med fortyndet klister. 
Stærkt sugende overflader skal grundes med opløsningsmiddelfri grunder. 
BFS-datablad nr. 7 og nr. 16 skal overholdes.

Forarbejdning
Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 
500 g i 5 l vand) eller lignende. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Påklistring
Tapetbanerne, som er i samme længde, skal indklistres jævnt, lægges 
sammen og lægges i blød 10-15 minutter. Sørg for, at slangerne ikke er 
bøjet. Luftbobler, som dannes under tapetseringen, trækker sig sammen 
efter tørring. Tapetet skal limes omhyggeligt på til kanten med en 
tapetserbørste.  Brug ikke en sømrulle. Klisterklatter skal fjernes med det 
samme.

Påføring
Efter tørring af råfiberen skal ERFURT-Novaboss påsmøres med 
dispersionsmaling af min. vådafrivningsklasse 3 i henhold til DIN EN 
13300. Til dette er halvblank eller højglans dispersionsmaling mest 
velegnet, da disse fremhæver strukturen bedst.

Indholdsstoffer/Testresultater
ERFURT-Novaboss er fremstillet af papirfiber, papirmasse og hjælpestoffer.
Overskydende ERFURT-Novaboss skal bortskaffes sammen med andet 
husholdningsaffald.
Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af ISEGA-Forschungs- und 
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, i henhold til DIN 52615.
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