
ERFURT-Novaboss
4551, 4556, 4559, 4561, 
4562, 4567, 4577, 4578
Productvoordelen

Voor muren 
en plafonds

Vrij van PVC Diffusie-
open

Meermaals 
overschil-
derbaar

Vlieslijm

3 Papier-
lagen

Waterdamp-
doorlatend

Hoge reliëf-
stabiliteit

Gebruiksaanwijzing

1. Oude behang- en verflagen verwijderen Ruwe 
ondergronden glad maken met een plamuursel 
dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden 
voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.

3. Vlieslijm gebruiken bij het verlijmen.2. De ondergrond moet droog, zuiver, stevig, 
zuigend en glad zijn. De breedte van de baan op 
de muur markeren en uitmeten.

4a. Met de hand inlijmen: De stroken op 
wandhoogte plus toevoeging afsnijden en 
individueel inlijmen. Rapport behangreken-
machine of.

5. De met lijm bestreken stroken worden 2/3 tot 
1/3 samengevouwen. De stroken niet kreuken.

4b. Inlijmen met de behangmachine: De stroken 
door de behangmachine trekken en afsnijden. 
Houd bij het aanbrengen van de stroken rekening 
met het behangmotief.

6. De stroken ongeveer 15 minuten laten 
inweken.

7. ERFURT-Novaboss naad tegen naad loodrecht 
verlijmen. Zonder luchtbellen en kreukvrij 
met een behangborstel of schuimrubberrol 
aandrukken.

9. Op buitenhoeken wordt niet overlappend 
behangen. Hier wordt precies op de rand 
afgesneden.

10. Na het drogen met hoogwaardige 
dispersieverf met de norm EN 13300 
overschilderen. Gebruik bij voorkeur matte of 
glanzende verf.

8. In de hoeken wordt het behang met een 
behangspatel en een cuttermes bijgesneden of 
met een schaar bijgeknipt.

Laag 
lijmverbruik
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Productbeschrijving
ERFURT-Novaboss 

4551, 4556, 4559, 4561, 4562, 4567, 4577, 4578

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

Materiaal/vervaardiging
Alle hierboven vermelde soorten ERFURT-Novaboss zijn wit, drielagig 
speciaal behang.
Het productieproces bestaat uit twee lagen papier die worden gelijmd, 
samengevoegd en door middel van een speciaal proces worden 
gelamineerd met een derde laag papier, die glad blijft. 
Alle ERFURT Novaboss-soorten worden vervaardigd volgens hetzelfde 
productieproces en zijn alleen qua design verschillend.
Bij het verwijderen/afvoeren van ERFURT-Novaboss treden er geen 
problemen op omdat de natuurlijke grondstoffen milieuvriendelijk worden 
opgelost.

Productgegevens
ERFURT-Novaboss 4551, 4556, 4562, 4577, 4578
• Rolafmetingen: 10,05 m lengte x 0,53 m breedte
• Inhoud verpakking: 9 rollen

ERFURT-Novaboss 4559, 4561,4567
• Rolafmetingen: 10,05 m lengte x 0,53 m breedte
• Inhoud verpakking: 12 rollen

Producteigenschappen
• Zeer vormstabiel en drukbestendig door de drie papierlagen
• Laag lijmverbruik door gladde achterzijde
• Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een 

diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,16 m.
• Brandbeveiligingsklasse “B-s1,d0” volgens EN 13501-1 is “B1” (moeilijk 

ontvlambaar) volgens DIN 4102-1     
• Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen
• Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
• Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
• Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

Gebruik/gebruiksaanwijzing
Ondergrond
ERFURT-Novaboss kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden 
binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, 
schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud 
behang en niet-hechtende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden 
glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf 
instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende ondergronden voorzien van 
een oplosmiddelvrije basislaag of van plaksel. De BFS richtlijnen nr. 7 en 
nr. 16 moeten nageleefd worden.

Lijm
Henkel: Perfax Roll On 1:15
Pufas: Glutolin S15, Glutolin K10, Decotric MC Spezial, Decotric G20

Verlijming
De stroken gelijkmatig inlijmen, dubbelvouwen en ongeveer 10-15 minuten 
laten inweken. De rol niet buigen. Belletjes die tijdens het behangen 
worden gevormd, worden zelf na het drogen glad getrokken. Het behang 
stotend en zorgvuldig met een behangborstel verlijmen. Geen naadroller 
gebruiken. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen. 

Schilderwerk
Na het drogen moet ERFURT-Novaboss met dispersieverf van min. 
schrobvastheid klasse 3 volgens EN 13300 worden geverfd. Daarvoor is de 
beste kwaliteit zijdelanzende of hoogglanzende dispersieverf het meest 
geschikt, omdat deze de structuren beter tot uiting doet komen. 

Bestanddelen/testresultaten
ERFURT-Novaboss bestaat uit papiervezels, pulp en hulpstoffen.
Overschilderd ERFURT-Novaboss moet via het afval worden verwijderd.
De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA Forschungs-
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 
52615.
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