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Surovine/izdelava
Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec je disperzijsko lepilo z visoko 
lepljivostjo, razvito posebej za tapete ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Podatki izdelka
• Št. za naročila 1001202
Količina pakiranja sistemskega lepila ERFURT-KlimaTec je 10 kg na 
posamezno vedro.

Lastnosti izdelka
• Za notranje prostore
• Visoka lepljivost
• Preprost in gladek nanos s kosmatim valjčkom iz ovčjega krzna
• Preprosta, hitra in čista obdelava
• Optimalen oprijem na podlagi
• Visoka odpornost na vlago
• Visoka varnost tapeciranja
• Čas odprtja 20 minut
• Brez dodanih težkokovinskih spojin
• Paroprepustnost po DIN EN ISO 12 572 odvisno od sistemske zgradbe 

ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini zračnega sloja 0,07 m oz. 0,04 
m v povezavi s tapetami ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic ali Premium

Uporaba/obdelava
Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec je bilo razvito posebej za sortiment 
ERFURT-Thermovlies. Uporablja se lahko na vseh nosilnih gladkih ali 
nekoliko strukturiranih podlagah na stenah in stropih v notranjih prostorih.  

Priprava podlage
Podlaga mora biti suha, čista in trdna. Slabo oprijemljive stare premaze ali 
obloge odstranite. Velike razlike v višini je treba izravnati s kitom.

Pogoji obdelave
Odvisno od podlage in količine nanosa je poraba od 0,3 do 0,5 kg/m2. 
Temperatura obdelave ne sme biti nižja od 10 °C. Čas odprtja pri normalnih 
temperaturah in vlažnosti znaša pribl. 20 minut.

Lepljenje
S kosmatim valjčkom nanesite obilno 
količino sistemskega lepila ERFURT-
KlimaTec v širini enega traku in enakomerno 
na podlago.

Stensko oblogo na koncu položite v plast 
lepila in jo z lopatico za tapeciranje 
pritisnite tako, da se lepilo enakomerno 
porazdeli in nastane ravna podlaga.

 

Sušenje
Pri +20 °C in 65 % relativne vlažnosti je lepilo po pribl 6–12 urah suho in se 
lahko nanj tapecira. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlažnosti se ti časi 
podaljšajo.

Čiščenje orodja
Takoj po uporabi z vodo.

Skladiščenje
Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec skladiščite dobro zaprto na hladnem 
mestu brez zmrzali. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo; vsebino v 
odprti embalaži po potrebi pokrijte z nekaj vode. Lepilo se lahko v zaprti 
originalni embalaži skladišči najmanj dve leti.

Odstranjevanje
Zasušene oz. strjene ostanke sistemskega lepila ERFURT-KlimaTec lahko 
odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. 

Vsebnost snovi/rezultati testiranj
Paroprepustnost je določila organizacija Schall- und Wärmemeßstelle 
Aachen GmbH v skladu s standardom DIN EN ISO 12 572 s testnim poročilom 
št. 1030509-D-WDD.
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