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1. Vanhat tapetit ja vanha maali on poistettava. 
Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. 
Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä 
pohjamaalilla. 

3. Taita vuodan liimapinnat vastakkain: yhdestä 
päästä kaksi kolmannesta ja toisesta päästä 
yksi kolmannes. Taitoskohta ei saa olla terävä.

2b. Liisteröinti liisteröintikoneella: Vedä tapetti 
liisteröintikoneen läpi ja leikkaa sopivan 
kokoisiksi.

4. Vettymisaika on n. 5–10 minuuttia.

6. Kulmien kohdalla ylimääräinen osa leikataan 
pois saksilla. Ammattilaiset voivat repäistä 
Rauhfaser-tapetin kulmaa myöten tai lastan 
avulla.

5. Vuodat liimataan puskusaumaan luotisuoraan. 
Kuplat ja rypyt painetaan pois tapetointiharjalla 
tai kumitelalla.

7. Ulkokulmia ei tapetoida reunan yli, vaan 
vuodat leikataan täsmällisesti reunaa pitkin.

8. Kuivumisen jälkeen tapetit maalataan 
laadukkaalla, standardin DIN EN 13300 
mukaisella dispersiomaalilla.

2a. Liisteröinti käsin: Vuodat leikataan siten, että 
ne ovat pituudeltaan hieman seinän korkeutta 
pidempiä, ja liima levitetään vuotiin yksitellen. Tai:
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Tuotteen kuvaus
ERFURT-Rauhfaser
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Raaka-aineet/valmistus
ERFURT-Rauhfaser on useasta paperikerroksesta koostuva seinäpäällyste, 
johon on lisätty kohokuvioita muodostavia puukuituja.
Kaikki ERFURT-Rauhfaser -mallit valmistetaan samalla 
valmistusmenetelmällä, ainoastaan kohokuvioita muodostavat puukuidut 
eroavat toisistaan.
Valmistuksessa käytetään vain laadukkaita raaka-aineita sekä tarkasti 
valittua kierrätyspaperia ja selluloosaa. Pinnoitteessa käytetyn 
kierrätyspaperin painoväri poistetaan vaahdotussiistausmenetelmällä. 
Syntyvät tuotantojätteet voidaan palauttaa takaisin tuotantoprosessiin.
Tuotannossa tarvittava vesi kierrätetään tuotantoprosessissa useaan 
kertaan, ja ennen luontoon palautusta se puhdistetaan ja selkeytetään.
ERFURT-Rauhfaser-tapetit voidaan hävittää ongelmitta, sillä niiden 
luonnolliset raaka-aineet palautuvat luonnon kiertokulkuun.

Tuotetiedot
• Rullakoko:  20,00 x 0,53 m (pituus x leveys)
• Laatikon sisältö:  6 rullaa

Tuotteen ominaisuudet
• Vesihöyryn läpäisykyky on standardin DIN 52615 mukainen, mikä vastaa 

diffuusioekvivalenttia ilmakerrospaksuutta 0,01 m (noin)
• Paloluokitus B-s1,d0 standardin EN 13501-1 mukaan, mikä vastaa 

standardin DIN 4102-1 paloluokkaa B1 (vaikeasti syttyvä)
• Kipsilevyjen ja muiden vastaavien alustojen päällä käytettynä 

komposiitti on palamaton (EN A2-s1,d0)
• Täyttää standardin EN 234 vaatimukset (päätös seinäpäällysteiden 

jälkikäsittelystä)
• Ei sisällä PVC:tä, terveydelle haitallisia pehmitteitä tai liuotinaineita
• Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä tai formaldehydiä
• Yleisesti saatavilla olevia maaleja käytettäessä tapetin pinta voidaan 

maalata useampaan kertaan
• Luonnonvaroja säästävä
• Uusiutuvista raaka-aineista
• Soveltuu allergikoille

Käyttö/kiinnitys
Alusta
ERFURT-Rauhfaser -tapetti soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kaikilla 
tapetoitavilla alustoilla. Erilaisten puukuitujen tasainen jakaantuminen 
(mallista riippuen) saa aikaan yhtenäiseltä vaikuttavan kohokuviollisen 
pinnan. 

Kiinnitys
Liimaukseen käytetään erikoisliisteriä (esim. Metylan Special -liisteriä 
suhteessa 1:20 eli 200 g liisteriä /4 l vettä) tai tapetointikoneen liisteriä tai 
Metylan Secura -liisteriainetta sekoitussuhteessa 1:11 (500 g / 5,5 l vettä) 
tai vastaavaa.

Liimaus
Vuodat leikataan siten, että ne ovat pituudeltaan hieman seinän korkeutta 
pidempiä. Tämän jälkeen liisteri levitetään tapettivuotien nurjalle puolelle 
joko liisteröintikoneen avulla tai käsin. Yksittäiset vuodat taitetaan 
vastakkain siten, että reunat ovat päällekkäin: yhdestä päästä kaksi 
kolmannesta ja toisesta päästä yksi kolmannes. Tämä estää vuotien 
kuivumisen. Taitoskohdat eivät saa olla teräviä.

Tapetointi voidaan aloittaa, kun Rauhfaser -tapetti on vettynyt n.  
5–10 minuuttia. Vuodat asetetaan seinään luotisuoraan ja painetaan 
kiinni tapetointiharjalla tai kumitelalla. Tapettivuotien ylimääräiset osat 
voidaan leikata pois saksilla tai repäistä tapetointilastan avulla.

Maalaus
Rauhfaserin kuivuttua alue on käsiteltävä vähintään standardin EN 13300 
märkähankauskestoluokan 3 mukaisella dispersiomaalilla.
Maalauksessa voidaan käyttää haluttua erikoiskäsittelyä tai -tekniikkaa.

Ainesosat/testitulokset
ERFURT-Rauhfaser koostuu paperikuiduista (joista n. 100 % on 
kierrätyspaperia), puukuiduista ja apuaineista.
Kierrätyskuitupitoisuudesta johtuen se on saanut saksalaisen Sininen 
Enkeli -ympäristömerkin (RAL-UZ 35a).
Maalatut Rauhfaser-tapetit tulee hävittää talousjätteen mukana.
TÜV Nord on myöntänyt ERFURT-Rauhfaser -tapetille allergiamerkinnän, 
joka osoittaa, että tapetti on valmistettu materiaalista, jonka allergeeni- ja 
haitta-ainepitoisuudet on tutkittu. Tästä johtuen se soveltuu myös erittäin 
herkille ja allergisille henkilöille. 
Saksan Aschaffenburgissa toimiva ISEGA-Forschungs- und 
Untersuchungsgesellschaft mbH on määrittänyt vesihöyryn läpäisykyvyn 
standardin DIN 52615 mukaan; testiraportti nro 1743/32.
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