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

2b. liimimisseadme abil ilma tapeeti 
eelnevalt immutamata. Kasutage liimimiseks 
fliseliintapeedi liimi.

2a. Tapeetige, kandes liimi seinale ja ilma tapeeti 
eelnevalt immutamata või

3. Liimige paanid serv serva vastu loodis seinale. 5. Eemaldage üleliigne tapeet laeservas, 
põrandaliistude kohal, akende juures jne 
lõikenoa ja pahtlilabidaga.

4. Asetage tapeedipaanid mullideta ja kortsude-
ta pinnale kantud liimikihile ja suruge vahtkum-
mist rulliga või tapeediharjaga vastu aluspinda.

6. Eemaldage nurkades ja servadel üleliigne 
tapeet ja asetage järgmine tapeedipaan vastu 
eelmise paani serva.

7. Peale kuivamist värvige tapeet üle standardile 
DIN EN 13300 vastava kõrge kvaliteediga 
dispersioonvärviga.
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Tootekirjeldus
ERFURT-Vlies-Rauhfaser

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

Toorained/valmistamine
ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeet on seinakattematerjal, mis koosneb 
mitmest paberikihist, millele on lisatud tekstiilkiude ja materjalile omast 
struktuuri moodustavaid puidukiude.
Kõik ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeedid valmistatakse samal viisil ja need 
erinevad üksnes struktuuri moodustavate puidukiudude poolest. 
Valmistamiseks kasutatakse ainult kõrge kvaliteediga tooraineid, 
hoolikalt sorteeritud taaskasutatavat paberit, samuti tselluloosi ja 
tekstiilkiude. Trükivärv eemaldatakse tapeedi kattekihina kasutatavast 
taaskasutatavast paberist flotatsiooni ja tindi väljaloputamise teel. 
Tekkivad tootmisjäätmed võib suunata uuesti tootmisprotsessi. 
Tootmiseks vajalikud veekogused juhitakse mitu korda läbi 
ringlussüsteemi ja puhastatakse ning setitatakse enne loodusesse 
tagasijuhtimist.

Toote andmed
• Rulli mõõtmed:     pikkus 15,00 m x laius 0,53 m
                                       (Vlies-Rauhfaser Rustic: pikkus 10,05 m x laius 0,53 m)
• Pakend sisaldab: 12 rulli

Toote omadused
• Veeauru läbilaskvus standardi DIN 52615 järgi vastab difusioon-

ekvivalentsele õhukihile paksusega u 0,02 m
• Standardi DIN EN 13501-1 tulepüsivusklass „B-s1,d0“ vastab standardi 

DIN 4102-1 tulepüsivusklassile „B1“ (raskesti süttiv)
• Ei sisalda PVC-d, tervistkahjustavaid pehmendeid ja lahusteid
• Ei sisalda klaaskiudu
• Ei sisalda raskemetallide ühendeid ja formaldehüüdi
• Püsivate mõõtmetega, samuti pragusid kattev
• Vastab standardile DIN EN 234 (järelviimistlusega 

seinakattematerjalide tehnilised andmed)
• Veega niisutamise järel hõlpsasti eemaldatav
• Mitmekordselt kaubanduses saadaolevate värvidega ülevärvitav
• Sobib allergikutele

Kasutamine/paigaldus
Aluspind
ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeeti võib sisetingimustes kasutada kõikidel 
tapetseeritavatel aluspindadel.

Kliister/liim
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
Liim kantakse ühtlase kihina aluspinnale ja välja lõigatud tapeedipaanid 
asetatakse kuivalt aluspinnale kantud liimile (seinale liimimise tehnika). 
Alternatiivina võib ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeeti katta liimiga ka 
liimimisseadme abil, pöörata paani otsad tagasi ja liimida tapeedi 
aluspinnale ilma liimi imbumise ooteajata. Liimige ERFURT-Vlies-
Rauhfaser tapeet aluspinnale loodis ja serv serva vastu. Suruge õhumullid 
kummirulli või tapeediharjaga tapeedipaanist välja. Suruge laeservas, 
põrandaliistude kohal, akende juures ja mujal olev üleliigne tapeet 
plastmassist labidakesega nurka ja lõigake lõikenoaga ära. Ärge liimige 
seinakattematerjali ülekattega.

Värvimine
Peale Vlies-Rauhfaser tapeedi kuivamist värvige pind üle kõrge 
kvaliteediga dispersioonvärviga.
Vastavalt soovile on võimalik valmistada eriviimistlust ja kasutada 
erinevaid tehnikaid.

Koostisained/katsetulemused
ERFURT-Vlies-Rauhfaser koosneb paberkiududest, millest u 70% on 
taaskasutatud paber, polüestrikiududest, puidukiududest ja abiainetest.
Ülevärvitud ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeedi võib utiliseerida koos 
mittesorteeritava prügiga.
Allergiamärgisega kinnitab TÜV Nord, et ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeeti 
valmistatakse allergeenide ja kahjulike ainete osas kontrollitud 
materjalist. Seetõttu sobib see ka ülitundlikele ja allergilistele inimestele. 
Veeauru läbilaskvus määrati kindlaks uurimisasutuse ISEGA-Forschungs- 
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH (Aschaffenburg) poolt vastavalt 
standardile DIN 52615 ja katsearuandele nr 1743/32.
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