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

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

2b. natieranie lepidla prístrojom na nanášanie 
lepidla: Pásy ťahajte cez prístroj na nanášanie 
lepidla a odrežte ich.

4. Čas zmäkčovania je približne 5-10 minút.

6. V kútoch oddeľte nožnicami. Profesionáli 
tapetu Rauhfaser v kútoch odtrhnú, ale tiež 
často špachtľou.

5. Pásy nalepte na doraz pomocou olovnice. 
Tapetovacou kefou alebo gumovým valčekom 
pritláčajte tak, aby nezostali bubliny a záhyby.

7. Na vonkajších rohoch sa netapetuje s 
prekrytím, ale oddeliť musíte na presne na 
hrane.

8. Po vysušení pretrite vysokoakostným 
disperzným náterom podľa DIN EN 13300.

2a. Manuálne natieranie lepidlom: Pásy narežte 
podľa výšky steny s prídavkom a lepidlom natrite 
jednotlivo. Alebo
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Suroviny/výroba
ERFURT-Rauhfaser sú tapety, ktoré pozostávajú z viacerých papierových 
vrstiev a sú pevne zapracované do dreveného vlákna vytvárajúceho 
štruktúru.
Všetky druhy tapiet ERFURT-Rauhfaser sa vyrábajú rovnakou technológiou 
výroby a odlišujú sa len v drevenom vlákne vytvárajúcom štruktúru.
Pre výrobu sa používajú len vysokoakostné suroviny a tiež cielene 
vyberané recyklované papiere a celulóza. Tlačiarenské farby z 
recyklovaných papierov na kryciu vrstvu sa odstraňujú flotačnou 
technológiou odfarbovania. Vedľajšie odpady z výroby môžu zase byť 
privádzané do výrobného procesu.
Voda nevyhnutná pre výrobu sa vedie viacnásobne v cirkulačnom obehu a 
pred vypustením do prírody sa vyčistí.
Pri odstránení/zneškodnení tapiet ERFURT-Rauhfaser sa nevyskytujú 
žiadne problémy, pretože prírodné suroviny sa samé vrátia späť do 
ekologického cyklu.

Údaje o výrobku
• Rozmery rolky: 20,00 m dĺžka x 0,53 m šírka
• Obsah balenia v kartóne:  6 roliek

Vlastnosti výrobku
• Priepustnosť vodných pár podľa DIN 52615 zodpovedá difúzne 

ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy približne 0,01 m
• Trieda protipožiarnej ochrany „B-s1,d0“ podľa DIN EN 13501-1 

zodpovedá „B1“ (ťažko zápalný) podľa DIN 4102-1
• Na podkladoch, napr. „sadrokartón“ je spojenie nehorľavé  

(DIN EN A2-s1,d0)
• Je v súlade s DIN EN 234 (Špecifikácia pre tapety na ďalšiu úpravu)
• Neobsahuje PVC, zdravie ohrozujúce zmäkčovadlá a rozpúšťadlá
• Bez pridania zlúčenín ťažkých kovov a formaldehydu
• Viackrát pretierateľný farbami bežne dostupnými v obchodnej sieti
• Chrániaci zdroje
• Z obnoviteľných surovín
• Vhodný pre alergikov

Použitie/spracovanie
Podklad
ERFURT-Rauhfaser môžete použiť v interiéri na všetky podklady vhodné na 
tapetovanie. Rovnomerným rozptylom rôznych drevených vláken - podľa 
druhu - sa dosiahne do seba uzatvorene pôsobiaca štruktúrovaná plocha. 

Spracovanie
Pre lepenie používajte špeciálne škrobové lepidlo (napr. Metylan spezial 
1:20 = 200 g v 4 l vody) alebo lepidlo pre tapetovacie zariadenie alebo 
Metylan Secura 1:11 (500 g in 5,5 l vody) alebo porovnateľné.

Lepenie
Pásy narežte podľa výšky steny s prídavkom a zadnú stranu rovnomerne 
natrite prístrojom na nanášanie lepidla alebo manuálne. Jednotlivé pásy 
poskladajte dohromady 2/3 ku 1/3 a bočné okraje položte na seba. Takto 
sa zabráni vysušeniu. Slučky neprelamujte.

Po dobe zmäkčovania približne 5-10 min môžete tapetu Rauhfaser 
tapetovať. Pásy zvislo, podľa olovnice, pritlačte tapetovacou kefou alebo 
gumovým valčekom. Nadmerné dĺžky jednotlivých pásov odstrihnite 
nožnicami príp. odtrhnite tapetárskou špachtľou.

Náter
Po vysušení tapety Rauhfaser musíte plochu pretrieť disperznou farbou 
minimálnej triedy oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300.
V prípade požiadavky je možné dodať špeciálne aplikácie a techniky.

Účinné látky/výsledky skúšok
Tapeta ERFURT-Rauhfaser pozostáva z papierových vláken, z toho cca  
100 % recyklovaného papiera, drevených vláken a pomocných látok.
V dôsledku obsahu recyklovaných vláken je označená ekoznačkou „Modrý 
anjel“ (RAL-UZ 35a).
Natreté tapety Rauhfaser zneškodňujte s ostatným odpadom.
Pečaťou "Vhodný pre alergikov" potvrdzuje TÜV Nord, že tapety ERFURT-
Rauhfaser sú vyrobené z materiálu kontrolovaného na alergie a škodlivé 
látky. Je preto vhodná aj pre mimoriadne senzitívne a na alergie citlivé 
osoby. 
Priepustnosť vodných pár bola určená ISEGA-Forschungs- und 
Untersuchungs-Gesellschaft mbH - Výskumným a skúšobným ústavom 
s.r.o., Aschaffenburg podľa DIN 52615, v skúšobnej správe č. 1743/32.
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