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1. Oude behang- en verfl agen verwijderen. Ruwe 
ondergronden egaliseren met een plamuur 
die gips bevat. Sterk zuigende ondergronden 
voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.

2b.  in de behangmachine zonder inweektijd.2a. Met behulp van de wandkleeftechniek 
zonder inweektijd aanbrengen of

3. De banen naad tegen naad loodrecht 
verlijmen.

5. Overstekende randen bij plafonds, plinten, 
ramen enz, met cuttermes en behangspatel 
afsnijden.

6. In hoeken en bij randen wordt niet 
overlappend behangen, maar de scheiding ligt 
exact op de boord en de volgende baan moet 
stotend worden aangebracht.

7. Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf 
volgens DIN EN 13300 overschilderen of met bijv. 
pleister, behang e.d. bekleden.

4. Zonder luchtbellen en kreukvrij met 
een aandrukroller voor behang of met een 
behangspatel aandrukken.
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Productbeschrijving
ERFURT-Variovlies Plano Superweiss

Productbeschrijving
Ecologische glad vlies uit gerecycled papier versterkt met textielvezels.

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

Productie
ERFURT-Variovlies Plano Superweiss wordt gemaakt van gerecycled papier 
en textielvezels.

Productgegevens
  Variovlies Plano Superweiss
Artikelnummer: 1003704 1003839
Gewicht: 150 g/m2 150 g/m2

Roleenheid: 20,0 m x 0,75 m/rol 20,0 m x 0,53 m/rol
Inhoud verpakking: 4 rollen/doos 6 rollen/doos

Productvoordelen
• Hoogwaardig en homogeen vliesoppervlak
• Zeer goede ondergrondbedekking   
• Kan zonder inweektijd worden verwerkt
• Bijzonder geschikt voor wandkleeftechniek
• Gemakkelijk te verwijderen 
• Vrij van pvc en weekmakers 
• Huidvriendelijk - vrij van glasvezels
• Efficiënte omgang met hulpbronnen - van gerecyclede cellulosevezels
• Diffusie-open
• Meermaals overschilderbaar
• Eenvoudige verwerking
• Geschikt voor wand en plafond
• Scheuroverbruggend in de klasse A1
• Bijzonder emissiearm

Lijmadvies 
Lijm voor vliesbehang. Gelieve rekening te houden met de 
verwerkingsaanwijzingen van de fabrikant.

Ondergrond
ERFURT-Variovlies Plano Superweiss kan gebruikt worden voor alle 
behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, 
stabiel, gelijkmatig zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de 
beoogde toepassing. Oud behang en niet-hechtende (verf)lagen 
verwijderen. Ruwe ondergronden egaliseren met een plamuur die gips 
bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk 
zuigende of ongelijkmatig zuigende ondergronden moeten met een 
geschikt voorstrijkmiddel worden voorbehandeld.

Gebruiksaanwijzing
ERFURT-Variovlies Plano Superweiss kan in wandkleeftechniek of met een 
behangmachine worden aangebracht. Let bij het aanbrengen van lijm op 
de juiste hoeveelheid en een gelijkmatige verdeling. Een te grote 
hoeveelheid aangebrachte lijm kan tot lijmophoping leiden die het 
oppervlaktebeeld kan verstoren en tot naadmarkeringen door het 
ontstaan van open naden door droging.

ERFURT-Variovlies Plano Superweiss loodrecht en stotend verlijmen.  
De banen zonder luchtbellen met een aandrukroller voor behang of met 

een behangspatel aandrukken. Resten bij plafonds, plinten, vensters, etc. 
met een behangspatel in de hoek aandrukken en met een cuttermes 
afsnijden of met een schaar afknippen. ERFURT-Variovlies niet overlappend 
verlijmen. 

We raden aan om bij buitenhoeken die niet loodrecht zijn een hoekprofiel 
voor behang te gebruiken. Als er geen gebruik wordt gemaakt van het 
hoekprofiel moet het ERFURT-Variovlies precies langs de rand worden 
afgeknipt/gesneden. Bij loodrechte buitenhoeken kan het ERFURT-
Variovlies om de hoek worden gelijmd (ten minste 10 cm).

Verse lijmvlekken moeten onmiddellijk met een vochtige spons/doek 
worden verwijderd. Bij het drogen moet tocht en het sterk verwarmen van 
de ruimte worden voorkomen. Te snel drogen kan bij de naden leiden tot 
openingen die zichtbaar worden bij vervolglagen. Niet werken bij een 
omgevings- of materiaaltemperatuur van minder dan 10° C.

Schilderwerk/coating
Na het drogen van het behang moet het oppervlak met een dispersieverf 
van min. schrobvastheidsklasse 3 conform DIN EN 13300 worden 
overschilderd. Het schilderen moet telkens nat-in-nat gebeuren, dus 
direct en zonder onderbreking.

Renovatie
ERFURT-Variovliesbehang kan bij renovaties meermaals worden 
overschilderd. Indien het behang vakkundig is aangebracht, kan het weer 
gemakkelijk worden verwijderd.

Opslag
Behangrollen moeten koel, droog en rechtop worden bewaard.

Kwaliteitszegel
Het ERFURT-Variovliesbehang bestaat uit hoogwaardige, natuurlijke 
grondstoffen die aan alle relevante voorschriften van normen en aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoen. Het ERFURT-Variovliesbehang wordt 
regelmatig door onafhankelijke keuringsinstanties getest en op 
verschillende producteigenschappen beoordeeld. Het behang heeft de 
volgende keurmerken/bekroningen:
• Getest volgens standaard 100 van Oeko-Tex
• VOS: bijzonder emissiearm - gekeurd volgens AgBB-standaard 
• A+: in overeenstemming met het Franse keurmerk voor uitstoot volgens  
 Decreet nr. 2011-321 + CMR-verordening
• Waterdampdoorlatendheid volgens DIN EN ISO 12572:2017-05 komt  
 overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m.
• Classificering van het brandgedrag: B-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1  
 (moeilijk ontvlambaar) 
• In overeenstemming met DIN EN 234 (bepalingen voor wandbekledingen  
 voor behandeling achteraf).

Tips
• Behangafval kan bij het restafval worden weggegooid.

Verwijderingssleutel:   
Afvalcategorie: gemengd afval 
Toestand: vast 
Werking: ongevaarlijk 
Afvoersleutel: 17 09 04

• Als er tijdens het aanbrengen gebreken optreden, moeten de 
werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet er een klacht 
worden ingediend bij het verkooppunt. Klachten zonder bewijs 
(voorbeelden en kassabon) kunnen niet in behandeling worden genomen. 
De gegevens hierboven zijn alleen bedoeld als algemene aanbevelingen. 

• Aangezien het gebruik en de verwerking buiten onze invloed liggen, 
volstaan onze gegevens niet en moeten onze klanten ook zelf de producten 
controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruik en doel. Als er door 
technische verbeteringen een nieuwe uitgave wordt gepubliceerd, komt 
de geldigheid van deze uitgave te vervallen.
Heeft u nog technische vragen over onze producten of vragen over de 
verwerking ervan? Bel dan naar onze technische servicelijn  
+49 202 6110 375 of stuur een e-mail naar awt@erfurt.com en we helpen 
u graag verder.
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