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Termék leírása
ERFURT-Rauhfaser®

Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-Rauhfaser® egy több papírrétegből álló falburkoló, melyeket 
szilárdan bedolgoznak a szerkezetet képző faszálakba.

Az összes ERFURT-Rauhfaser® - fajta ugyanazzal a gyártási eljárással 
készül, és csak a szerkezetet alkotó faszálakban különböznek.

A gyártáshoz csak kiváló minőségű nyersanyagokat, valamint célzottan 
válogatott újra hasznosított papírt és cellulózt használnak fel. Az 
előforduló hulladékokat a gyártási folyamatban ismét fel lehet 
használni.

A gyártáshoz szükséges vízmennyiséget többször bevezetik a tisztító 
keringésbe, a természetbe való visszakerülése előtt pedig tisztítják és 
szűrik.

A termék adatai
Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70
· A tekercs méretei: 33,50 m hossz x 0,53 m szélesség
· A karton tartalma: 6 tekercs

Rauhfaser 79, 80
· A tekercs méretei: 17,00 m hossz x 0,53 m szélesség
· A karton tartalma: 6 tekercs

Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70
· A tekercs méretei: 125,00 m hossz x 0,75 m szélesség
· A karton tartalma: 1 tekercs

Rauhfaser 79
· A tekercs méretei: 60,00 m hossz x 0,75 m szélesség
· A karton tartalma: 1 tekercs
· Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai
· A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség megfelel egy 

kb. 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek.

· Megfelel a DIN 4102-B2 szabvány „normálisan gyúlékony 
építőanyagok” előírásainak.

· A „gipszkarton“-hoz hasonló alapfelületeken a minősítés nem éghető 
(DIN 4102-A2).

· Megfelel a DIN EN 234 szabvány előírásainak (utólagos kezelésre 
szolgáló falburkolatokra vonatkozó meghatározások).

· PVC-től, lágyítószerektől és oldószerektől mentes.

· Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül.

· A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször 
átfesthető.

Műszaki adatlap H

Alkalmazás/feldolgozás
Az ERFURT-Rauhfaser® termék belső térben minden tapétázható 
alapfelületen alkalmazható. A különféle faszálak egyenletes szórása 
következtében – fajtától függően – egy önmagában zártnak ható, 
strukturált felület elérése a cél. Vegye figyelembe a 7. és 16. sz. BFS-
adatlapokat.

A ragasztáshoz tapétázó géphez való ragasztót (például Metylan TG 
Power Granulat 1:25 = 200 g, 5 l vízben), vagy speciális ragasztót 
(például Metylan speciális 1:20 = 200 g, 4 l vízben) vagy Metylan NP új 
vakolatra való ragasztót 1:11 (1000 g, 11 l vízben), vagy hasonlót kell 
alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a 
feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

Festés
A fűrészporos tapéta száradása után a felületeket a DIN EN 13300 
szabvány szerinti diszperziós festékkel át kell festeni. Különleges 
kezelések és eljárások kívánság szerint alkalmazhatók.

Tartalmazott anyagok/vizsgálati eredmények
Az ERFURT-Rauhfaser® papírszálakból, többek között több mint 50% 
recyclingszálból, cellulózból, textilszálakból (poliészter szálakból), 
falisztből és segédanyagokból áll.

Az allergia-pecsétjével a TÜV Nord tanúsítja, hogy az ERFURT-
Rauhfaser® terméket allergének és káros anyagok tekintetében 
ellenőrzött anyagokból állítják elő. Ezért az még a különösen érzékeny 
és allergiára hajlamos emberek számára is alkalmas. 

A felülfestett fűrészporos tapétát a háztartási szeméttel együtt kell 
kidobni.

Káros anyagoktól mentes, mivel a gyártás során csak olyan anyagok 
kerülnek felhasználásra, melyek a Szövetségi Egészségügyi Intézet 
(BGA) Műanyagbizottságának a papírból, kartonból és keménypapírból 
készült élelmiszercsomagolásokra vonatkozó 36. javaslatának 
megfelelően lettek kivitelezve.

Az ERFURT-Rauhfaser® rendszeres vizsgálatokon esik át az 
élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és 
§ 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20534 U 04 számon az ISEGA- 
Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az 
ERFURT-Rauhfaser® termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra 
vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal 
(BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képességet az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, 
Aschaffenburg a DIN 52615 szabvány alapján, 
az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.
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