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

2b. Forarbejdes i tapetklisterapparat uden 
iblødsætning eller. Anvendes til påklistring af 
flisklister.

2a. Med væglimningsteknik uden iblødsætning 
eller

3. Tapetbanerne skal klistres på lodret fra kant til 
kant. Tryk tapetbanerne på uden luftbobler eller 
folder med en tapetserbørste eller gummirulle.

5. Overskydende tapet ved loft, fodlister, 
vinduer osv. skal fjernes med hobbykniven og 
tapetserspatelen.

4. Tryk tapetstriben fast med gummirulle.

6. Fjern tapetbaner i hjørner og kanter og tapetser 
næste bane til kanten af den foregående.

7. Efter tørring skal de males over med 
højkvalitets dispersionsmaling i henhold til 
DIN EN 13300 eller f.eks. med puds, tapet eller 
lignende.
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Produktbeskrivelse
 
ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior

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

Råvarer/Produktion
ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior er en meget holdbare vægbelægninger, 
som er fremstillet af specielle papirmasse og tekstilfibre kombineret med 
polymere bindemidler.
Alle ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior-typer fremstilles efter samme 
produktionsmetode.

Produktdata
• Rulledimensioner: 12,5 m længde x 0,53 m bredde
• Kartonindhold:       9 ruller

Produktegenskaber
• Vanddampgennemtrængelighed i henhold til DIN 52615 svarer til en 

diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på 0,01 m
• I forbindelse med mineralske overflader i overensstemmelse med DIN 

EN 13501-1 B-s1,d0 (brandhæmmende)
• Uden PVC, sundhedsfarlige blødgørere og opløsningsmidler
• Uden glasfiber
• Ekstra fast laserprægning
• Uden tilsætning af tungmetalforbindelser og formaldehyd
• Dimensionsstabil og dækker revner
• Sammen med de tilsvarende påføringsmaterialer er ERFURT-Vliesfaser 

MAXX Superior overflade meget holdbar
• Kan nemt fjernes efter befugtning med vand
• Kan males over flere gange med gængs maling
• For at beskytte overfladen og skabe et mere præcist udseendet af 

prægningen anbefales påføring af et lag

Anvendelse/Forarbejdning
ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior kan bruges på alle indendørs 
tapetserbare overflader. 

Forarbejdning med væglimningsteknik
Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 
500 g i 5 l vand) eller lignende. Klisteret påføres jævnt på overfladen, og de 
tilskårne tørre tapetbaner lægges i klisterbeholderen. Overhold 
klisterproducentens anvisninger.

Forarbejdning i tapetklisterapparat
ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior indklistres med tapetklisterapparatet, 
foldes sammen og kan klistres på uden iblødsætning. Til limning anvendes 
flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller 
lignende. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Påklistring
ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior skal klistres på lodret og til kanten. Tryk 
banerne på med gummirullen eller med tapetserbørsten, så der ikke er 
lufthuller. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. trykkes ind i 
hjørnerne med plastikspatelen og skæres af med skærekniven. 
Vægbeklædningen må ikke påføres i flere lag.

Påføring
ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior skal kun males ved overflader med høj 
kontrast eller ved istandsættelse. Til dette er halvblank eller højglans 
dispersionsmaling mest velegnet, da disse sammenlignet med mat maling 
fremhæver strukturen bedst og er mere holdbar.

Indholdsstoffer/Testresultater
Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af ISEGA-Forschungs- und 
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, i henhold til DIN 52615 
del 1 med testrapport nr. 1743/37.
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