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Tapétázás

1. A régi tapétákat és festékeket távolítsuk el. Az 
egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú 
glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó felületeket 
alapozzuk oldószermentes alapozóval.

3a. Sima vagy legfeljebb közepesen 
strukturált alapfelületeknél az ERFURT-SR 2 
rendszerragasztóját egy hosszú szőrű hengerrel 
csíkonként bőven vigyük fel az alapra.

2. Az ERFURT-KlimaTec Pro KV 600 klímavliest 
ráhagyással vágjuk méretre és az alsó felével 
kifelé csavarjuk fel.

3b. Közepesen vagy durván strukturált alapfe-
lületeknél az ERFURT-SR 4 rendszerragasztóját 
egy (alaptól függően B2-es vagy C3-as) fogazott 
spatulyával keresztirányban vigyük fel egyenle-
tesen közvetlenül a falfelületre.

5. A sarkoknál és az éleknél a tapétacsíkot 
válasszuk le és a következő csíkot illesztve 
vigyük fel.

4. A falburkolatot fali ragasztásos eljárással 
fektessük a nemezelt oldalával illesztve az ERFURT 
nedves rendszerragasztójába. Gumihengerrel és/
vagy műanyag spatulyával nyomjuk rá a falra.

www.erfurt.com

6. A túlnyúló részeket a mennyezeteknél, a 
szegélyléceknél, az ablakoknál, stb. egy horgos 
pengével és a spatulyával vagy egy erős ollóval 
vágjuk le.

7. Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliest 
száradás után tapétázni kell. A tapéta oldalra 
történő eltolásával kerüljük el azt, hogy a 
klímavlies és a tapéta illesztései egymás fölé 
kerüljenek.
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8. Az illesztések megerősítéséhez dolgozzunk be 
hézagerősítő szalagot egy glettanyagba.
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Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavlies egy kb. 4 mm vastag sima 
energetikai beltéri falburkolat, amely kétkomponensű kötésrendszerrel 
különleges szövetszálakból készül.

Termék adatai
• Rendelési szám : 1001209
• Tekercs méretei: 15,00 m hosszú x 1,00 m széles
• Karton tartalma : 1 tekercs
• Súly: kb. 600 g/m2 
• Élvágott és fóliába csomagolt

Termék tulajdonságai
• A hőhatékonyság javítása révén energiát takarít meg
• A helyiségek akár 75 %-kal gyorsabban is felfűthetőek
• Alkalmas a háromrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerhez (WDVS)
• A felület hőmérsékletének növelése révén megelőzi a penészesedést
• Nincs szükség a DIN 4108-3:2012-01 szabvány szerinti számított 

harmatvíz igazolásra.
• A EN ISO 12 572 szabvány szerinti páraáteresztő-képesség az SR 2 

rendszerragasztóval történő rendszerfelépítésnél megfelel egy 0,06 m 
vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek.

• A EN ISO 12 572 szabvány szerinti páraáteresztő-képesség az SR 4 
rendszerragasztóval történő rendszerfelépítésnél megfelel egy 0,054 m 
vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek.

• Hővezetési ellenállás R10*:  0,07 (m2K)/W
• A EN 13501-1 szerinti „E“ tűzvédelmi besorolás
• Mérettartó és áthidalja az (A+B osztályú) repedéseket
• Optimális alapfelület a tapétázáshoz
• Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
* A mérések szobahőmérsékleten a teljes rendszerből vett próbán történtek.

Alkalmazás/feldolgozás
Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavlies segítségével lényegesen 
gyorsabban fűtheti fel helyiségeit és ezáltal energiát takarít meg.
Amennyiben az ERFURT-KlimaTec KP 600 klímavliest a penészesedés 
megszüntetésére alkalmazzuk, akkor a felragasztás előtt szakszerűen 
távolítsuk el a penészt és szüntessük meg a penészképződés okát.

Tapétázás
Az ERFURT-KlimaTec KV 600 beltérben minden tapétázható alapfelületre 
alkalmas. Az alapfelület legyen száraz, hordképes és tiszta. A nem tapadó 
bevonatokat távolítsuk el. A külső sarkokban és a bemélyedésekben a 
tiszta csatlakozás érdekében használjunk a szakkereskedésekben 
kapható záróprofilokat.
Sima és enyhén strukturált alapfelületeken használjuk az ERFURT-SR 2 
rendszerragasztóját. A ragasztót hosszú szőrű hengerrel sávonként bőven 
és egyenletesen vigyük fel az alapfelületre.
Közepesen és erősen strukturált alapfelületeken használjuk az ERFURT-SR 4 
rendszerragasztóját. A ragasztót egy (alapfelülettől függően B2-es vagy  
C3-as) fogazott spatulyával keresztirányban egyenletesen vigyük fel az 
alapfelületre. 

Ragasztás
Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliest függőlegesen és illesztve 
ragasszuk fel. A falburkolatot a nemezelt oldalával fektessük a 
ragasztóágyba és a tapétázó spatulyával hólyagmentesen nyomjuk rá a 
falra úgy, hogy a ragasztó egyenletesen elosztódjék és sima alapfelület 
alakuljon ki. A túlnyúló részeket a mennyezetnél, a szegélyléceknél, az 
ablakoknál, stb. egy műanyag spatulyával nyomjuk be a sarkokba és a 
maradékot vágókéssel, horgos pengével vagy erős ollóval vágjuk le. A 
falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel. A tárolás, a szállítás vagy a 
feldolgozás során a falburkolaton esetleg fellépő törésredők nem 
befolyásolják károsan a termék hatásmódját. Tapétázás és száradás után 
ezek rendszerint már nem láthatóak.
Az illesztések megerősítéséhez dolgozzunk be hézagerősítő szalagot egy 
glettanyagba (pl. Ardex 826).
Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavlies valamennyi diffúzióra nyitott 
falburkolattal, mint pl. fűrészporos, vlies-, papírtapéta, stb. átragasztható. 
A klímavliesre történő ragasztáshoz használjuk a falburkolathoz előírt 
ragasztót, de legalábbis vliesragasztót, pl. a Metylan NP újvakolat 
ragasztót 1: 10 arányban.

Alapfelület tapétázáshoz/festéshez
Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliest (legalább 12 óra) száradás után 
tapétázzuk. Erre a célra valamennyi diffúzióra nyitott falburkolat 
(Variovlies, Vliesfaser, Rauhfaser, Vlies-Rauhfaser) alkalmas. A diffúzióra 
nyitottság megtartásához tanácsos a felületet EN 13300  szerinti ásványi 
vagy mosásálló bevonóanyaggal bevonni.
A falburkolat felvitelénél ügyeljünk arra, hogy az illesztéseket oldalra 
elcsúsztassuk és így elkerüljük azt, hogy a klímavlies és a tapéta illesztései 
egymás fölé kerüljenek. A ragasztáshoz használjuk a falburkolathoz előírt 
ragasztót. Az ERFURT-KlimaTec KV 600 klímavliesről minden könnyen 
lehúzható falburkolat eltávolítható. A csirizzel felragasztott falburkolatokat 
óvatosan (pl. ne szöges hengerrel) távolítsuk el.

Megjegyzés
A felragasztás előtt vizsgáljuk meg a falfelületeket, hogy kívülről nem 
hatol-e át rajtuk nedvesség. Az esetleges építészeti hiányosságokat 
(hőhidak) szüntessük meg.
Feltűnő hibák (pl. nedvesség és/vagy penész vagy hőhidak) esetén 
szakértők bevonására van szükség.
A helyiség levegőjében a nedvesség csúcsértékeinek csökkentéséhez 
lehetőleg naponta többször is szellőztessünk intenzíven (5-10 percig 
sarkig tárt ablakokkal).
A helyes fűtésről és szellőztetésről kiadott tanácsadó füzetek ajánlásait 
vegyük figyelembe.
A felhasznált termék anyagtulajdonságai nem garantálhatóak, ha a fenti 
pontokat nem tartják be.

Összetevők/vizsgálati eredmények
A páraáteresztő képességet a Schall- und Wärme meßstelle Aachen GmbH 
a EN ISO 12 572 szabvány alapján a 030509-A-WDD és 030509-B-WDD sz. 
vizsgálati jelentésekkel állapította meg.
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