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Suroviny/výroba
Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec je špeciálne vyvinuté disperzné 
lepidlo s vysokou priľnavosťou lepidla pre tapetu ERFURT-KlimaTec 
Thermovlies.

Údaje o výrobku
• Objednávacie č. 1001202
   Systémového lepidla je ERFURT-KlimaTec je balené v 10 kg vedre.

Vlastnosti výrobku
• Pre interiér
• Vysoká lepiaca schopnosť
• Ľahký a vláčny náter dlhovláknitým lamelovým valčekom
• Jednoducho, rýchlo a čisto počas jedného spracovania
• Optimálna priľnavosť k podkladu
• Vysoká pevnosť za mokra
• Vysoká bezpečnosť tapetovania
• 20 minút doba otvorenia
• Bez pridania zlúčenín ťažkých kovov
• Priepustnosť vodných pár podľa DIN EN ISO 12 572 zodpovedá podľa 

štruktúry systému difúzne ekvivalentnej hrúbky vzduchovej vrstvy  
0,07 m príp. 0,04 m v spojení s tapetou ERFURT-KlimaTec Thermovlies 
Basic alebo Premium

Použitie/spracovanie
Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec bolo špeciálne vyvinuté pre sortiment 
ERFURT-Thermovlies. Môže sa používať na všetkých nosných hladkých 
alebo mierne štruktúrovaných podkladoch na stenách a stropoch v 
interiéri.  

Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Nesúdržné staré vrstvy musíte 
odstrániť. Veľké výškové rozdiely musíte vyrovnať stierkou.

Podmienky spracovania
Spotreba podľa podkladu a nanášaného množstva 0,3 až 0,5 kg/m2. 
Teplota spracovania nesmie klesnúť pod 10° C. Doba otvorenia predstavuje 
za normálnych teplotných a vlhkostných podmienok cca 20 minút.

Lepenie
Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec na 
podklad nanášajte dlhovláknitým 
valčekom v dostatočnom množstve 
rovnomerne v pásoch.

Obklad steny priložte na lepiace lôžko a 
pritlačte tapetárskou špachtľou tak, aby 
sa lepidlo rozdelilo rovnomerne, a aby sa 
vytvoril rovný podklad.

 

Sušenie
Pri + 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu po cca 6-12 hodinách je 
suchý a vhodný na pretapetovanie. Pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti 
vzduchu sa tieto doby predlžujú.

Čistenie nástrojov 
 
Okamžite po použití vodou.

Skladovanie
Nádobu so systémovým lepidlom ERFURT-KlimaTec uskladňujte na 
chladnom mieste a chránenom pred mrazom. Chráňte pred priamym 
slnečným svetlom; načaté nádoby prípadne prelejte malým množstvom 
vody. V uzatvorenom pôvodnom obale je doba skladovania minimálne dva 
roky.

Zneškodnenie
Zaschnuté a stvrdnuté zvyšky systémového lepidla ERFURT-KlimaTec 
môžete zneškodniť spolu s bežným komunálnym odpadom. 

Účinné látky/výsledky skúšok
Priepustnosť vodných pár bola stanovená spoločnosťou Schall- und 
Wärmemeßstelle Aachen GmbH (Meracie stredisko pre hluk a teplo 
Aachen s.r.o.) v skúšobnej správe č. 1030509-D-WDD, v súlade s DIN EN 
ISO 12 572.
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