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Material/Tillverkning
ERFURT-KlimaTec-systemklister är ett dispersionsklister med god 
fästförmåga som har utvecklats speciellt för ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Produktuppgifter
• Beställningsnr 1001202
Förpackningsstorleken för ERFURT-KlimaTec-systemklister är 10 kg 
per hink

Produktegenskaper
• För användning inomhus
• God fästförmåga
• Kan lätt och smidigt fördelas med hjälp av en långhårig fårskinnsroller
• Enkelt, snabbt och rent att använda
• Fäster optimalt på underlaget
• God våtstyrka
• God tapetserarsäkerhet
• 20 minuters öppentid
• Utan tillsats av tungmetallföreningar
• Motstånd mot vattenånga enligt DIN EN ISO 12572 motsvarar, beroende 

på systemkonstruktion, diffusion relativt luftskikt med 0,07 m resp. 
0,04 m i kombination med ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic eller 
Premium

Användning/Tapetsering
ERFURT-KlimaTec-systemklister har utvecklats speciellt för ERFURT-
Thermovlies-sortimentet. Det kan användas på alla övermålningsbara 
släta eller lätt strukturerade underlag på väggar och tak inomhus.  

Förbereda underlaget
Underlaget måste vara torrt, rent och stabilt. Ta bort gamla beläggningar 
som inte sitter fast. Jämna ut kraftiga höjdskillnader med spackelmassa.

Tapetseringsförhållanden
Förbrukning beroende på underlag och strykmängd 0,3 till 0,5 kg/m2. 
Tapetsera inte vid temperaturer under 10° C. Vid normala temperatur- och 
fuktförhållanden är öppentiden ca 20 minuter.

Att klistra upp tapeten
Fördela ERFURT-KlimaTec-systemklister 
mättat och jämnt på underlaget på 
samma bredd som en våd med hjälp av 
en långhårig roller.

Lägg tapeten i klisterbädden och tryck till 
med tapetserarspackeln så att limmet 
fördelar sig jämnt och ett plant underlag 
uppstår.

Torka
Vid + 20° C och 65 % relativ luftfuktighet är tapeten torr och kan tapetseras 
över efter ca 6-12 timmar. Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet tar 
det längre tid.

Rengöring av verktyg
Direkt efter användning med vatten.

Förvaring
Förslut behållaren med ERFURT-KlimaTec-systemklister väl och förvara den 
svalt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus, täck eventuellt över påbörjat 
klister med lite vatten. I tillsluten originalförpackning kan det lagras i 
minst två år.

Avfallshantering
Torkade resp. stelnade rester av ERFURT-KlimaTec-systemklister kan 
kastas tillsammans med normalt hushållsavfall. 

Innehållsämnen/Testresultat
Motståndet mot vattenånga har fastställts av Schall- och Wärmemeßstelle 
Aachen GmbH, enligt DIN EN ISO 12 572 med testrapport nr 1030509-D-WDD.
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