
1a. In het behangapparaat of 

1b. op traditionele wijze 
zonder inweektijd te 

verwerken.

4. Overstekende randen bij 
plafonds, plinten ez. met 
afbreekmes en plastic spatel 
afsnijden.

5. In de hoeken en langs 
de kanten de behangbaan 
afknippen en de volgende 
baan stotend behangen.

6. Na droging overschilde- 
ren met een matte of zijde- 
glanzende muurverf.

2. Het behang stotend 
plakken.

3. Het behang aandrukken 
met een zachte 

behangersrol.

ERFURT-BasicVlies Plano NL

Gebruiksaanwijzing

Productvoordelen

Banen of wand 
inlijmen

Structuurstabiel Gemakkelijk te 
overschilderen

Scheurover-
bruggend

Luchtdoorlatend

Geen 
inweektijd

Gering 
verfverbruik

Lijm voor zwaar 
behang

Moeilijk 
ontvlambaar

Gemakkelijk te 
verwijderen

Bevat geen PVC, 
geen glasvezels

Geeft gelijkma-
tige wand- en 
plafondopper-
vlakken



Productbeschrijving

Fabrikant
Erfurt & Sohn KG 
Hugo-Erfurt-Straße 1 
42399 Wuppertal 
www.erfurt.com  

Productbenaming
ERFURT-BasicVlies Plano

Grondstoffen/Fabricage 
ERFURT-BasicVlies Plano is een glad behang dat vervaardigd is uit 
gerecycled papier en textielvezels.

Productgegevens
· Bestelnr. 541400

· Afmeting van de rollen: 20,00 m lengte x 0,53 m breedte

· Inhoud per karton: 9 rollen

· Bestelnr. 541502

· Afmeting van de rollen: 15,00 m lengte x 0,75 m breedte

· Inhoud per karton: 6 rollen

· Gewicht: ca. 150 g/m2 

· Afgesneden aan de kanten en in folie verpakt

Producteigenschappen
· Zorgt voor een goede bedekking van kleurcontrasten in de 

ondergrond

· Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 52615 voor een diffusie-
equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m

· Brandbeveiligingsklasse “B-s1,d0” volgens DIN EN 13501-1 is “B1” 
(moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1

· Op ondergronden zoals “gipskarton” is de combinatie niet brandbaar 
(DIN 4102-A2)

· Bevat geen PVC, weekmakers en oplosmiddelen

· Zonder glasvezels

· Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde

· Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

· Dimensiestabiel en scheuroverbruggend

· Diffusie-open

· Duurzaam

· Uit duurzame grondstoffen

· Geschikt voor personen met allergieën

Technische documentatie NL

Gebruik/Verwerking

ERFURT-BasicVlies Plano kan ingezet worden op alle behangbare 
ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, zuiver, vast, 
glad en lichtjes poreus zijn. Oude muurbekleding en loskomende verf 
verwijderen. Ruwe ondergrond uitplamuren. Sterk poreuze ondergrond 
met een grondverf vrij van oplosmiddelen behandelen. 

Verwerking in wandkleeftechniek 
Voor de verlijming wordt vlieslijm van Erfurt in de verhouding van 1:10 , 
Perfax “glasvezellijm” in poedervorm in de verhouding van 1:10 (= 500 g 
in 5 l water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. De lijm wordt gelijkmatig 
aangebracht op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden 
droog in het lijmbed geplaatst. Gelieve ook rekening te houden met de 
verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verwerking met de behangmachine 
ERFURT-BasicVlies Plano wordt door de behangmachine gehaald, 
samengevouwen en kan dan verlijmd worden zonder inweektijd. Voor 
de verlijming wordt vlieslijm van Erfurt in de verhouding van 1:10 (=500 
g in 5 L water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. Gelieve ook rekening 
te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten. 

Verlijming 
ERFURT-BasicVlies Plano loodrecht en direct naast elkaar plakken. De 
banen zonder blazen aandrukken met de rubberen rol of met een 
behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een 
kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes. 
Het wandbehang niet overlappend plakken. Lijmvlekken op het 
oppervlak onmiddellijk verwijderen. 

Verfbeurt
Na het drogen moet ERFURT-Trendvlies oververfd of bekleed worden. 
Daartoe kunt u lakverf, lazuur of hoogwaardige dispersieverf gebruiken. 

Inhoudsstoffen/Testresultaten

ERFURT-BasicVlies Plano wordt regelmatig onderzocht in overeen-
stemming met §§ 30 en 31 van de wet op levensmiddelen en 
gebruiksbenodigdheden.

De verklaring van geen bezwaar (20535 U 04 van het „ISEGA- 
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg) 
bevestigt dat ERFURT-BasicVlies Plano beantwoordt aan de bepalingen 
van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan 
de 36ste aanbeveling van het nationaal gezondheidsministerie (BGA). 

De permeabiliteit van de waterdamp werd bepaald door het „ISEGA-
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg, 
volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/32.
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