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Paigaldus

1. Eemaldage vana tapeet ja värvikihid. 
Siluge ebatasased aluspinnad kipsi sisaldava 
pahtlimassiga. Kruntige tugevalt imavad 
aluspinnad lahustivabade kruntidega.

3. Kasutage liimimiseks fliseliintapeedi liimi.2. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, imav ja 
sile. Märkige seinale tapeedipaani laius ja loodige.

4a. Liimi käsitsi pealekandmine: Lõigake rullist välja 
seina kõrgused paanid koos varuga ja kandke neile 
ükshaaval tapeediliim. Jälgige mustrikordusi või

5. Liimiga kaetud paanid murtakse vastavalt 2/3 
ja 1/3 ulatuses tagasi. Ärge vajutage tapeedile 
sisse tugevaid murdejooni.

4b. liimi pealekandmine liimimisseadmega: 
Tõmmake paanid läbi liimimisseadme ja lõigake 
ära. Jälgige mustrikordusi.
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6. Immutage kõiki tapeedipaane liimiga võrdselt 
u 10–15 minutit.

7. Liimige ERFURT-Novaboss tapeet aluspinnale 
serv serva vastu. Suruge mullid ja kortsud tapee-
diharja või vahtkummist rulliga tapeedipaanist 
välja.

9. Ärge liimige tapeeti välisnurkades ülekattega. 
Siin eemaldatakse üleliigne osa täpselt serva 
juurest.

10. Peale kuivamist värvige tapeet üle 
standardile DIN EN 13300 vastava kõrge 
kvaliteediga dispersioonvärviga. Soovitatav on 
kasutada siidmatti või siidläikivat värvi.

8. Eemaldage üleliigne tapeet nurkades 
tapeedilabida ja lõikenoa või kääridega.
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Tootekirjeldus
ERFURT-Novaboss

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

Toorained/valmistamine
Kõik ERFURT-Novabossi variandid on valged kahekihilised eritekstuur- 
tapeedid.
Valmistamisel liimitakse kaks paberikihti omavahel kokku ja spetsiaalse 
menetlusega pressitakse tapeeti reljeefne muster. Kõik ERFURT-Novaboss 
tapeedid on valmistatud samal viisil ja erinevad üksnes mustri poolest.
ERFURT-Novaboss tapeete on hõlbus utiliseerida, kuna looduslikud 
põhimaterjalid liiguvad ise tagasi ökoloogilisse aineringlusse.

Toote andmed
• Rulli mõõtmed: pikkus 10,05 m x laius 0,53 m
• Pakend sisaldab: 9/12 rulli

Toote omadused
• Vastab standardile DIN 234 (järelviimistlusega seinakattematerjalide 

tehnilised andmed)
• Standardi DIN EN 13501-1 tulepüsivusklass „B-s1,d0“ vastab standardi 

DIN 4102-1 tulepüsivusklassile „B1“ (raskesti süttiv)
• Veeauru läbilaskvus standardi DIN 52615 järgi vastab difusioon-

ekvivalentsele õhukihile paksusega u 0,06 m
• Vastupidav reljeefne muster tänu suurele paberikaalule ja 

kahekihilisele struktuurile
• Ei sisalda PVC-d, tervistkahjustavaid pehmendeid ja lahusteid
• Ei sisalda raskemetallide ühendeid ja formaldehüüdi
• Kaubanduses saadaolevate dispersioonvärvidega mitmekordselt 

ülevärvitav
• Pinna kaitsmiseks ja reljeefi paremaks esiletoomiseks soovitatakse 

tapeet üle värvida

Kasutamine/paigaldus
Aluspind
ERFURT-Novaboss tapeeti võib sisetingimustes kasutada kõikidel 
tapetseeritavatel aluspindadel. Aluspind peab olema kuiv, 
kandevõimeline, tasane, imamisvõimeline, puhas, sile ja soovitud 
seinakatte jaoks piisavalt tasapinnaline. Eemaldage vana tapeet ja 
mittenakkuvad värvikihid. Siluge ebatasane aluspind kipsi sisaldava 
pahtliga. Kruntige sile krohv lahjendatud kliistriga. Kruntige tugevalt 
imavad aluspinnad lahustivabade kruntide või kliistriga. Järgige BFSi 
infolehtedes nr 7 ja 16 esitatud juhiseid.

Paigaldus
Kasutage liimiseks fliseliintapeedi liimi (nt Metylan Secura vahekorras 
1:10, s.t 500 g liimi lahustatakse 5 l vees) või muud samaväärset liimi. 
Järgige tapeediliimi tootja juhiseid.

Liimimine
Kandke liim ühtlaselt paanidele, pöörake paani otsad tagasi ja oodake 10–
15 minutit. Ärge vajutage tapeedile tugevaid murdejooni sisse. Tapeetimise 
käigus tekkivad mullid tõmbuvad kuivades ise taas siledaks. Liimige tapeeti 
tapeediharjaga ettevaatlikult, serv vastu serva.  Ärge kasutage kummist 
tapeetimisrulli. Eemaldage tapeediliimi plekid koheselt.

Värvimine
Pärast kuivamist tuleks ERFURT-Novaboss üle värvida dispersioonvärviga, 
mille märghõõrdeklass on standardi DIN EN 13300 järgi vähemalt 3. 
Selleks sobib kõige paremini kõrge kvaliteediga siidja läikega või 
kõrgläikega dispersioonvärv, kuna see toob struktuuri paremini esile.

Koostisained/katsetulemused
ERFURT-Novaboss tapeet koosneb paberkiududest, tselluloosist ja 
abiainetest.
Ülevärvitud ERFURT-Novaboss tapeedi võib utiliseerida koos 
mittesorteeritava prügiga.
Veeauru läbilaskvus määrati kindlaks uurimisasutuse ISEGA-Forschungs- 
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH (Aschaffenburg) poolt vastavalt 
standardile DIN 52615.
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Faks: +49 202 6110 89451
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