
ERFURT-Novaboss

Prednosti výrobku
Na stenu a 
strop

Bez PVC VzdušnýViackrát 
pretierateľné

Lepidlo na 
vliesové 
tapety 

DuplexVysoká 
reliéfna 
stabilita

Spracovanie

1. Odstráňte staré tapety a nátery. Drsné podklady 
vyrovnajte na hladko stierkou na báze sadry. 
Veľmi savé podklady natrite bezrozpúšťadlovým 
základovým náterom.

3. Pre lepenie používajte lepidlo na vliesové 
tapety.

2. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, savý 
a hladký. Šírku pásu naznačte na stenu a 
premerajte olovnicou.

4a. Manuálne natieranie lepidlom: Pásy narežte 
podľa výšky steny s prídavkom a lepidlom natrite 
jednotlivo. Venujte pozornosť opakovaniu sa 
vzoru alebo

5. Lepidlom natreté pásy poskladajte dohromady 
2/3 ku 1/3. Skladajte, neprelamujte.

4b. natieranie lepidla prístrojom na nanášanie 
lepidla: Pásy ťahajte cez prístroj na nanášanie 
lepidla a odrežte ich. Venujte pozornosť 
opakovaniu sa vzoru.

Novaboss 
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6. Pásy nechajte zmäknúť rovnako dlho, približne 
10-15 minút.

7. ERFURT-Novaboss nalepte na doraz. Tapetovacou 
kefou alebo valčekom z penovej gumy pritláčajte 
tak, aby nezostali bubliny a záhyby.

9. Na vonkajších rohoch sa netapetuje s prekrytím. 
Tu musíte oddelenie vykonať presne na hrane.

10. Po vysušení pretrite vysokoakostným 
disperzným náterom podľa DIN EN 13300. 
Najlepšie použite farbu hodvábne matnú alebo 
s hodvábnym leskom.

8. V kútoch oddeľte tapetárskou špachtľou 
a rezákom alebo nožnicami.
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Popis výrobku
ERFURT-Novaboss

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

Suroviny/výroba
Všetky druhy tapiet ERFURT-Novaboss sú biele, dvojvrstvové špeciálne 
tapety s reliéfom.
Výroba spočíva v tom, že sa zlepujú dve papierové vrstvy a vzor sa razí 
špeciálnou technológiou. Všetky druhy tapiet ERFURT-Novaboss sa 
vyrábajú rovnakou technológiou výroby a odlišujú sa len dizajnom.
Pri odstránení/zneškodnení tapiet ERFURT-Novaboss sa nevyskytujú 
žiadne problémy, pretože prírodné suroviny sa samé prinavrátia späť do 
ekologického cyklu.

Údaje o výrobku
• Rozmery rolky: 10,05 m dĺžka x 0,53 m šírka
• Obsah balenia v kartóne: 9/12 roliek

Vlastnosti výrobku
• Je v súlade s DIN 234 (Špecifikácia pre tapety na ďalšiu úpravu)
• Trieda protipožiarnej ochrany „B-s1,d0“ podľa DIN EN 13501-1 

zodpovedá „B1“ (ťažko zápalný) podľa DIN 4102-1 
• Priepustnosť vodných pár podľa DIN 52615 zodpovedá difúzne 

ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy približne 0,06 m
• Stabilná špeciálna vzorovanie vďaka vysokej hmotnosti papiera a dvom 

vrstvám papiera
• Neobsahuje PVC, zdravie ohrozujúce zmäkčovadlá a rozpúšťadlá
• Bez pridania zlúčenín ťažkých kovov a formaldehydu
• Viackrát pretierateľný disperznými farbami bežne dostupnými v 

obchodnej sieti
• Pre ochranu povrchu a pre precíznejšie zvýraznenie vzorovania sa 

odporúča náter

Použitie/spracovanie
Podklad
ERFURT-Novaboss môžete použiť v interiéri na všetky podklady vhodné na 
tapetovanie. Podklad musí byť suchý, nosný, rovnomerný, savý, čistý, 
hladký a pre predpokladané stenové obklady dostatočne povrchovo rovný. 
Odstráňte staré tapety a nesúdržné nátery. Drsné podklady vyrovnajte na 
hladko pomocou stierky na báze sadry. Hladké sadrovcové omietky natrite 
zriedeným škrobovým lepidlom. Veľmi savé podklady natrite 
bezrozpúšťadlovým základným náterom alebo základný náter vykonajte 
škrobovým lepidlom. Musíte rešpektovať referenčné listy BFS č. 7 a č. 16.

Spracovanie
Na lepenie používajte lepidlo na vliesové tapety (napr. Metylan Secura 
1:10 = 500 g v 5 l vody) alebo podobné lepidlo. Dodržujte, tiež pokyny pre 
spracovanie výrobcu lepidla.

Lepenie
Pásy rovnomerne natrite lepidlom, poskladajte a nechajte rovnako dlho, 
10-15 minút zmäknúť. Slučky neprelamujte. Bubliny, ktoré sa vytvoria 
počas tapetovania, sa po vysušení znova vyhladia. Špeciálnou 
tapetovacou kefou tapetu starostlivo nalepte na doraz.  Na spoje tapiet 
nepoužívajte prítlačné valčeky. Fľaky po lepení okamžite odstráňte.

Náter
Po vyschnutí tapety ERFURT-Novaboss musíte plochu pretrieť disperznou 
farbou s minimálnou triedou oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300. Pre 
tento účel je najvhodnejšia vysokoakostná disperzná farba s hodvábnym 
leskom príp. s vysokým leskom, pretože tieto lepšie zvýraznia štruktúru 
tapety.

Účinné látky/výsledky skúšok
Tapeta ERFURT-Novaboss sa skladá z papierových vláken, celulózy 
a pomocných látok.
Natreté tapety ERFURT-Novaboss môžete zneškodňovať s ostatným 
odpadom.
Priepustnosť vodných pár bola určená ISEGA-Forschungs- und 
Untersuchungs-Gesellschaft mbH - Výskumným a skúšobným ústavom 
s.r.o. Aschaffenburg podľa DIN 52615.
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