
ERFURT-Variovlies® A 40 H

A termék előnyei

Megmunkálás

Fali ragasztásos 
technika

PVC-mentes

Könnyen 
átfesthető

Áthidalja a  
falrepedéseket

Ütésálló

Átitatódási 
időre nincs 
szükség

Csekély 
mértékű  
festékfelhasz-
nálás

1. Fali ragasztásos  
technikával átitatódási idő 

nélkül kell felragasztani.  

6. Száradás után  
DIN EN 13300 szerinti  
kiváló minőségű diszperziós  
festékkel egyszer vagy  
kétszer fesse át.

Nehezen  
gyullad

Diszperziós 
ragasztó

5. A mennyezetnél, a  
szegélyléceknél, az  
ablakoknál, stb. vágókéssel 
és simítólapkával válassza 
le a kiálló részeket. 

2. Az ERFURT-Variovlies®  
A 40  tapétát fektesse a 

ragasztóágyba/festékbe, a 
kinyomódó ragasztót/ 

festéket festőhengerrel  
terítse szét. 

4. Beltéren az átfedéses 
módszernél az illesztés 
középvonalában csúszólábas 
késsel végezze el a  
duplaillesztéses vágást.

3a. A tapétacsíkokat ill 
esztve ragassza fel.

3b. Alternatív megoldásként 
a tapétacsíkokat átfedéssel 

is felragaszthatja.



Termék leírása
Gyártó
Erfurt & Sohn KG 
Hugo-Erfurt-Straße 1 
42399 Wuppertal 
www.erfurt.com

Termék megnevezése
ERFURT-Variovlies® A 40 

Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-Variovlies® A 40 egy sima falburkoló, ami különleges 
cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyagokkal kombinálva készül.

A termék adatai
· Rendelési szám: 761

· A tekercs méretei: 50,00 m hossz x 1,00 m szélesség

· A karton tartalma: 4 tekercs

· Súly: kb. 40 g/m2

· Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai
· Jól elfedi az alapfelület színkontrasztjait.

· A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz-áteresztőképesség egy 0,02 m 
vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg.

· A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapfelületekhez megkötve 
nehezen gyúlékony.

· PVC-től, lágyítószerektől és oldószerektől mentes.

· Üvegszáltól mentes.

· Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül.

· Stabil méretű, valamint repedést áthidaló.

· A megfelelő festékanyagokkal bevonva felülete rendkívül ellenálló.

· Vizes áztatás után könnyen eltávolítható.

· A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször 
átfesthető.

Alkalmas alapfelületek
Valamennyi szokásos alapfelület, gipszkarton, keményszálas lemezek, 
kész építőelemek, szilárdan tapadó régi festések. 

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és hordozóképesnek kell lennie. 
Az erősen nedvszívó alapfelületeket mélyen kell alapozni.

A régi tapétákat és a nem tapadó festékeket el kell távolítani.

Alkalmazás/feldolgozás
Az ERFURT-Variovlies® A 40 poliészter-vlies, gipszkarton-lemezek 
burkolására szolgál.

Megmunkálás
Az ERFURT-Variovlies® A 40 tapétát rendszerint diszperziós ragasztóba 
vagy diszperziós festékbe (2-es vízlepergető osztály) ágyazzuk, és 
spaklival vagy festékhengerrel simítjuk a falhoz.  
A tapétacsíkokat illesztve ragasztjuk fel. Alternatív megoldásként az 
ERFURT-Variovlies® A 40 tapétát szükség esetén kb. 5 cm-es átfedéssel 
is felragaszthatjuk. A tiszta illesztési képhez duplaillesztéses vágást 
végzünk. Kültéri felület-felújításnál a tapétacsíkok átfedési területét a 
szövetfátyol vastagságáig a falhoz nyomjuk, és nem vágjuk le.

Festés
Száradás után az ERFURT-Variovlies® A 40 terméket a DIN EN 13300 
szabvány szerinti diszperziós festékkel egyszer vagy kétszer be kell 
vonni.
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