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Переваги продукції
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Не містить 
ПВХ

Повітро- 
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Клей для 
флізеліно- 
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ПодвійніВисока 
стабільність 
структури

Спосіб наклеювання

1. Необхідно видалити старі шпалери та фарби. 
Нерівну основу потрібно вирівняти за допомогою 
шпаклювальної маси, яка містить гіпс. На сильно 
вбираючу основу потрібно нанести ґрунтовку, 
яка не містить розчинників.

3. Для наклеювання використовувати клей для 
флізелінових шпалер.

2. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, 
здатною вбирати вологу та гладкою. Відмітити 
на стіні ширину полотна і провести вертикальну 
лінію за будівельним виском.

4a. При нанесенні клею вручну: Нарізати 
полотна по висоті стіни з деяким запасом і 
нанести на них клей. Під час нарізки полотна 
враховувати малюнок, повторюється, або

5. Намазані клеєм полотна скласти у 
співвідношенні 2/3 до 1/3. Місця згину повинні 
мати вигляд петлі, без перелому.

4b. При використанні станка для нанесення 
клею: Протягнути полотна через станок для 
нанесення клею і обрізати. Враховувати 
малюнок повторюється.
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6. Залишити полотна для просочування 
приблизно на 10-15 хвилин.

7. Наклеювати шпалери ERFURT-Novaboss слід стик 
в стик. Видалити пухирі та складки, розгладивши 
шпалери шпалерною щіткою або за допомогою 
дрібнопористого гумового валика.

9. На зовнішніх кутах не наклеювати шпалери 
нахлистом. Шпалери необхідно обрізати точно 
по краю кута.

10. Після висихання шпалер їх рекомендується 
пофарбувати високоякісною дисперсійною фарбою, 
що відповідає вимогам стандарту DIN EN 13300. 
Радимо використовувати шовковисто-матові або 
шовковисто-глянцеві фарби.

8. В кутах шпалери прорізаються по шпалерному 
шпателю малярним ножем або ножицями.
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Сировина/виготовлення
Усі типи настінного покриття ERFURT-Novaboss являють собою білі 
двошарові спеціальні тиснені шпалери.
В процесі виготовлення виконується склеювання двох шарів паперу та 
тиснення за спеціальною технологією. Всі артикули ERFURT-Novaboss 
виготовляються за однаковою технологією і відрізняються лише 
малюнком.
Усунення/утилізація шпалер ERFURT-Novaboss не становить жодних 
проблем, оскільки натуральні матеріали, що використовуються в якості 
сировини, повертаються в екологічний цикл.

Характеристики виробу
• Розміри рулону: 10,05 м в довжину x 0,53 м в ширину
• Кількість в картонній коробці: 9/12 рулонів

Властивості виробу
• Відповідають вимогам стандарту DIN 234 (визначення вимог до 

настінних покриттів для подальшої обробки)
• Клас пожежостійкості «B-s1,d0» згідно зі стандартом DIN EN 13501-1 

відповідає «B1» (важкозаймисті) згідно зі стандартом DIN 4102-1
• Паропроникність згідно зі стандартом DIN 52615 відповідає дифузії 

приблизно 0,06 м повітряного шару
• Стійке до механічного впливу спеціальне тиснення досягається 

завдяки високій щільності паперу та кашируванню двох шарів 
паперу

• Не містять ПВХ, небезпечних для здоров'я пластифікаторів та 
розчинників

• Без додавання сполук важких металів та формальдегіду
• Можливість багаторазового перефарбування дисперсійними 

фарбами
• Щоб захистити поверхню та підкреслити тиснення, шпалери 

рекомендується пофарбувати

Застосування/спосіб 
наклеювання
Основа
Шпалери ERFURT-Novaboss можна наклеювати на всі придатні для 
наклеювання шпалер основи всередині приміщень. Основа повинна 
бути сухою, міцною, однорідною, здатною вбирати рідини, чистою, 
гладкою і достатньо рівною для відповідного настінного покриття. 
Необхідно видалити старі шпалери та фарби, які відшаровуються. 
Нерівну основу потрібно вирівняти за допомогою шпаклювальної 
маси, яка містить гіпс. Гладку гіпсову штукатурку попередньо промазати 
розбавленим клейстером. На основу, яка сильно вбирає вологу, 
потрібно нанести ґрунтовку, що не містить розчинників, або клейстер. 
Дотримуйтесь інструкцій BFS № 7 та № 16.

Спосіб наклеювання
Для наклеювання використовується клей для флізелінових шпалер 
(наприклад, Metylan Secura в пропорції 1:10 = 500 г в 5 л води) або 
подібний йому. Будь-ласка, також звертайте увагу на інструкцію по 
використанню від виробника клею.

Наклеювання
Рівномірно намазати полотна клейстером, скласти і залишити для 
просочування на 10-15 хвилин. Місця згину повинні мати вигляд петлі, 
без перелому. Пухирі, що утворюються після наклеювання, після 
висихання зникають. Шпалери потрібно клеїти акуратно і в стик за 
допомогою шпалерної щітки.  Не використовуйте валик для прикатки 
стиків. Одразу видаляйте плями клею.

Фарбування
Після висихання шпалери ERFURT-Novaboss покриваються 
дисперсійною фарбою зі стійкістю до стирання не нижче класу 3 в 
умовах мокрої обробки відповідно до стандарту DIN EN 13300. Для 
цього найкраще підходять високоякісна шовковисто-глянцева або 
високоглянцева дисперсійна фарба, оскільки вони найкраще 
підкреслюють структуру тиснених шпалер.

Компоненти/результати 
тестування
Шпалери ERFURT-Novaboss складаються з паперових волокон, 
целюлози та допоміжних речовин.
Пофарбовані шпалери ERFURT-Novaboss утилізуються з побутовими 
відходами.
Паропроникність визначена Науково-дослідницькою компанією ISEGA-
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Ашаффенбург, згідно 
зі стандартом DIN 52615.

Тел.: +49 202 6110 0
Факс: +49 202 6110 89 451
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