
ERFURT-Novaboss®Colortrend H

1.   Az alapfelület száraz, 
tiszta, szilárd, szívóképes és sima 
legyen. A csík szélességét a falon 

jelölje meg és függőzze ki.

2. A felragasztáshoz Vlies-ragasz-
tót vagy speciális+diszperziós  

ragasztót (Spezial 1:20 plusz 
erősítésnek 20% diszperziós 

ragasztó) kell használni.

5. A csíkokat azonos ideig, 
15 percig hagyja átitatódni.

6. A Novaboss®Colortrend tapétát 
függőlegesen és ütközésre 
illesztve ragassza fel. Hólyag- és 
ráncmentesen nyomja rá tapétázó 
kefével vagy szivacsgumi-
hengerrel.

7. A sarkokban a leválasztást 
tapétázó lapátkával és vágókéssel 
vagy ollóval végezze el.

8. A külső sarkokon a tapétázás 
nem átfedéssel történik. 
Itt az elválasztást pontosan 
az élen végezze.

3a. Ragasztóval történő bevonás 
kézzel: A csíkokat vágja méretre 

a falmagasság plusz ráhagyásnak 
megfelelően és egyenként 

vonja be ragasztóval. Ügyeljen 
a mintázat illesztésére.

vagy 3b. Ragasztóval történő 
bevonás ragasztókészülékkel: 

A csíkokat húzza keresztül a 
ragasztókészüléken és vágja le. 

Ügyeljen a mintázat illesztésére.

4. A ragasztóval bevont csíkokat 
2/3 az 1/3-hoz hajtsa össze. 

A hurkokat ne törje meg.
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ERFURT-Novaboss®Colortrend

Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-Novaboss®Colortrend egy színesen nyomott, 
kétrétegű, speciálisan nyomott tapéta. A gyártási eljárás abból 
áll, hogy két papírréteget összeolvasztanak és egy speciális 
eljárással mintásra nyomnak. Az összes ERFURT-Novaboss®- 
fajta ugyanazzal a gyártástechnológiával van gyártva, és csak 
mintázatukban különböznek.

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend termékeket 
újrahasznosítható háztartási hulladékkal kell eltávolítani. 
A természetes alapanyagok maguktól visszatérnek az 
ökológiai körforgásba.

Tulajdonságok
Az ERFURT-Novaboss®Colortrend megfelel a DIN 234 szabvány 
(falburkolatok rögzítése utólagos kezeléshez) előírásainak.

A tekercs méretei: 10,05 m hossz x 0,53 m szélesség.
A karton tartalma: 12 tekercs.

Állóképes speciális tapadás a nagy papírsúly és két papírréteg 
miatt.

A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség 
egy 0,04 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő 
légrétegnek felel meg.

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend megfelel a DIN 4102-B2 
szabvány „normálisan gyúlékony építőanyagok” 
előírásainak“.

Alkalmazás/ feldolgozás

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend terméket minden tapétázható 
felületen, belső térben lehet alkalmazni.

Egy tapétázás sikere jelentős mértékben függ az alap 
alkalmasságától és szakszerű előkészítésétől. Alapelvként a 
következő érvényes: Az alapnak száraznak, tisztának, 
szilárdnak, gyengén szívóképesnek és simának kell lennie.

A ragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan Secura 
1:10 = 500 g arányban, 5,5 l vízben, illetve Metylan NP 
újravakoló ragasztó 1:11 = 1.000 g arányban, 11 l vízben) 
vagy speciális ragasztót (például speciális Metylan 1:20 = 
200 g arányban, 4 l vízben, plusz erősítésnek 20% diszperziós 
ragasztó (például Ovalit T)), vagy hasonlót kell alkalmazni. 
Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra 
vonatkozó előírásait is.

A tapétacsíkokat egyenletesen és egyenként kell beragasztózni. 
Összehajtásukkor a behajtott csíkokat nem szabad megtörni. 
Az átitatódási idő kb. 15 perc, de ennek csíkról csíkra azonos 
hosszúnak kell lennie. 

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend terméket egy későbbi 
renováláskor át lehet festeni.

Tartalmazott anyagok/
vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend papírszálakból, cellulózból és 
segédanyagokból áll.

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 Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon 
az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) 
igazolja azt, hogy az ERFURT-Novaboss®Colortrend 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, 1. rész alapján, 
az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.


	VKFES-MUBNB-CT-PV-H002.pdf
	VKFES-MUBNB-CT-TM-H002.pdf

