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

2b. Käytä liisteröintikonetta ilman 
vettymisaikaa. Liimaukseen käytetään non-
woven-tapettiliimaa.

2a. Levitä liima suoraan seinälle ilman 
vettymisaikaa. Tai:

3. Tapetti kiinnitetään puskusaumaan. 5. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla 
ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä 
lastaa apuna käyttäen.

4. Tapettivuota painetaan seinään kiinni 
vaahtokumitelalla.

6. Nurkat ja kulmat ylittävä osa leikataan pois 
ja seuraava vuota kiinnitetään puskusaumaan 
edellisen kanssa.

7. Kuivumisen jälkeen tapetit maalataan 
laadukkaalla, standardin EN 13300 mukaisella 
dispersiomaalilla tai pinnoitetaan esim. 
rappauksella, tapetilla tms.
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ERFURT-Variovlies Flat

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

Raaka-aineet/valmistus
ERFURT-Variovlies Flat on sileä seinäpäällyste, joka valmistetaan erityisistä 
selluloosa- ja tekstiilikuiduista, joissa sideaineena on käytetty 
polymeerejä.

Tuotetiedot
• Rullakoko:            20,00 x 0,75 m (pituus x leveys)
• Laatikon sisältö: 6 rullaa

Tuotteen ominaisuudet
• Vesihöyryn läpäisykyky on standardin EN ISO 12572 mukainen, mikä 

vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerrospaksuutta 0,02 m
• Paloluokitus B-s1,d0 standardin EN 13501-1 mukaan, mikä vastaa 

standardin DIN 4102-1 paloluokkaa B1 (vaikeasti syttyvä)
• Peittää alustan värikontrastin hyvin, joten useissa tapauksissa yksi 

maalauskerta riittää
• Ei sisällä PVC:tä, terveydelle haitallisia pehmitteitä tai liuotinaineita
• Ei sisällä lasikuitua
• Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä tai formaldehydiä
• Säilyttää mittansa ja peittää halkeamia
• Vedellä kastelemisen jälkeen helppo irrottaa
• Yleisesti saatavilla olevia dispersiomaaleja käytettäessä tapetin pinta 

voidaan maalata useampaan kertaan

Käyttö/kiinnitys
ERFURT-Variovlies Flat -tapetti soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kaikilla 
tapetoitavilla alustoilla. Alustan on oltava kuiva, puhdas, luja, hieman 
imukykyinen ja tasainen. Vanhat tapetit ja irtoileva maali on poistettava. 
Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat 
tulee esikäsitellä pohjamaalilla. 

Kiinnitys levittämällä liima seinään
Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura 
-liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Liima levitetään 
tasaisesti alustalle ja leikatut vuodat asetetaan kuivina liisteröityyn 
alustaan. Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

Kiinnitys liisteröintikonetta käytettäessä
ERFURT-Variovlies Flat -tapetti liisteröidään liisteröintikoneella, vuodat 
taitetaan kaksinkerroin ja ne voidaan kiinnittää ilman vettymisaikaa. 
Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura 
-liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Huomioi liiman 
valmistajan työstöohjeet.

Liimaus
ERFURT-Variovlies Flat -tapetit liimataan luotisuoraan ja puskusaumaan. 
Vuodat painetaan seinään kiinni kumitelalla tai tapetointilastalla ja 
ilmakuplat työnnetään/harjataan pois. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden 
jne. kohdalla tapetti painetaan kulmaa vasten muovilastalla ja 
ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä. Vuodat eivät saa olla 
päällekkäin. Liimatahrat on poistettava tapetin pinnasta välittömästi.

Kiinnitys strukturoituun pintaan
ERFURT-Variovlies Flatilla voidaan kunnostaa nopeasti myös strukturoituja 
pintoja, kuten lasikuitua tms., jotka halutaan saada pohjustaa kerralla 
tapetointiin, rappaukseen tai maalaukseen. Tähän soveltuu runsaasti 
täyteaineita sisältävä dispersioliima, esim. Metylan Ovalit P -styroksiliima 
tai vastaava. Liima levitetään tasaisesti alustalle hammaslastan avulla. 
Leikatut vuodat asetetaan liiman päälle ja painetaan tapetointilastalla 
seinään kiinni siten, että liima leviää tasaisesti ja alustasta tulee tasainen. 
Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla tapetti painetaan kulmaa 
vasten tapetointilastalla ja ylimääräinen osa leikataan pois veitsellä. 
ERFURT-Variovlies Flat -tapetteja ei saa liimata päällekkäin. Käytettäessä 
kiinnitykseen runsaasti täyteaineita sisältävää dispersioliimaa, tapettia ei 
voida irrottaa vedellä kostuttamalla.

Maalaus
Kun ERFURT-Variovlies Flat on kuivunut, se on maalattava tai 
pintakäsiteltävä. Tähän soveltuvat lakkamaalit, laadukkaat 
dispersiomaalit tai rappausaine. Kiiltävän pinnan aikaansaamiseksi 
tapetti on maalattava kahteen kertaan.

Ainesosat/testitulokset
Saksan Aschaffenburgissa toimiva ISEGA-Forschungs- und 
Untersuchungsgesellschaft mbH on määrittänyt vesihöyryn läpäisykyvyn 
standardin EN ISO 12572 mukaan; testiraportti nro 1743/50.

Puh.: +49 202 6110-0
Faksi: +49 202 6110 89 451
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