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1. Odstranite stare tapete in premaze. Grobo 
podlago zgladite s kitom na osnovi mavca. 
Močno vpojne podlage grundirajte z osnovnim 
premazom, ki ne vsebuje topil.

2b. nanos s tapecirnim strojem brez časa vpijanja. 
Za lepljenje uporabite lepilo za flis.

2a. Nanos s stenskim lepljenjem brez časa vpijanja 
ali

3. Tapetne trakove nalepite povsem navpično in 
tako, da se robovi stikajo.

5. Prekrivajoča se mesta na stropih, letvah, 
oknih itd. odstranite s tapetnim nožem in 
tapecirno lopatico.

4. Tapete nanesite na lepilno podlago brez 
mehurčkov in gub ter jih pritisnite ob steno s 
krtačo za tapeciranje ali valjčkom iz penaste 
gume.

6. V kotih in na robovih odrežite tapetni trak in 
naslednji trak tapecirajte tako, da se oba trakova 
stikata.

7. Po sušenju prepleskajte s kakovostno 
disperzijsko barvo, ki ustreza standardu DIN EN 
13300.
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Surovine/izdelava
Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser so stenske obloge, ki so sestavljene iz več 
plasti papirja in v katere so trdno vdelana tekstilna in strukturna lesna 
vlakna.
Vse različice tapet ERFURT-Vlies-Rauhfaser so izdelane po enakem 
postopku in se razlikujejo le po strukturnih lesnih vlaknih. Za izdelavo se 
uporabljajo le kakovostne surovine ter načrtno izbrane vrste reciklažnega 
papirja, celuloze in tekstilnih vlaken. Tiskarske barve reciklažnega papirja 
za krovni sloj se odstranijo s flotacijskim razbarvanjem. Pri tem nastali 
proizvodni odpadki se lahko ponovno uvedejo v proizvodni postopek. 
Voda, potrebna za proizvodnjo, se uporabi večkrat v obtoku in se očisti ter 
filtrira, preden se vrne v naravo.

Podatki izdelka
• Dimenzije role:     15,00 m dolžine x 0,53 m širine
                                      (Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m dolžine x 0,53 m širine)
• Vsebina kartona: 12 rol

Lastnosti izdelka
• Paroprepustnost po DIN 52615 ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini 

zračnega sloja pribl. 0,02 m
• Razred protipožarne zaščite „B-s1,d0“ po DIN EN 13501-1 ustreza „B1“ 

(težko vnetljivo) po DIN 4102-1
• Ne vsebuje PVC-ja, zdravju škodljivih mehčalcev in topil
• Ne vsebuje steklenih vlaken
• Brez dodanih težkokovinskih spojin in formaldehida
• Stabilnih dimenzij in dobro prekriva razpoke
• Ustreza standardu DIN EN 234 (predpisi za stenske obloge za naknadno 

obdelavo)
• Enostavna odstranitev z vodo po uporabi
• Omogoča večkraten oplesk z običajnimi barvami
• Primerno za alergike

Uporaba/obdelava
Podlaga
Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser lahko nanesete v notranjih prostorih na 
vse podlage, ki so primerne za tapeciranje.

Lepilo
Za lepljenje uporabite lepilo za flis (na primer Metylan Secura v razmerju 
1:10 = 500 g v 5 l vode) ali primerljivo lepilo. Upoštevajte tudi nasvete 
proizvajalca lepila.

Lepljenje
Lepilo enakomerno nanesite na podlago in razrezane tapetne trakove 
suhe nanesite na lepilno podlago (stensko lepljenje). Tapete ERFURT-
Vlies-Rauhfaser se lahko alternativno tudi namažejo z lepilom v tapecirnem 
stroju, zložijo in nalepijo na steno brez časa vpijanja. Tapete ERFURT-Vlies-
Rauhfaser zlepite navpično in tako, da se robovi stikajo. Trakove zgladite z 
gumijastim valjčkom ali krtačo za tapeciranje, da iztisnete mehurčke. 
Prekrivajoča se mesta na stropih, letvah, oknih itd. pritisnite s plastično 
lopatico v kot in odrežite s tapetnim nožem. Stenskih oblog ne nalepite 
tako, da se prekrivajo.

Oplesk
Po sušenju je tapete Vlies-Rauhfaser treba opleskati s kakovostno 
disperzijsko barvo.
Po želji lahko tapete obdelate tudi s posebnimi obdelavami in tehnikami.

Vsebnost snovi/rezultati testiranj
Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser so izdelane iz papirnatih vlaken, od tega iz 
pribl. 70 % recikliranega papirja, poliestrskih vlaken, lesnih vlaken in 
pomožnih snovi.
Opleskane tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser odložite med običajne 
gospodinjske odpadke.
Podjetje TÜV Nord z alergenskim žigom potrjuje, da so tapete ERFURT-
Vlies-Rauhfaser izdelane pod strogim nadzorom alergenih in škodljivih 
snovi. Tako so primerne tudi za ljudi, ki so posebej občutljivi in podvrženi 
alergijam. 
Organizacija ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH iz 
Aschaffenburga je določila paroprepustnost v skladu s standardom DIN 
52615 s testnim poročilom 1743/32.
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