
2a. Tapétázó géppel, 
átitatódási idő nélkül kell 

felragasztani,
vagy

2b. Fali ragasztásos 
technikával átitatódási idő 

nélkül kell felragasztani. 

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

6. A sarokban és az éleken 
a tapétacsíkot vágja le és 
a következő csíkot illesztve 
tapétázza.

7. Száradás után 
DIN EN 13300 szerinti kiváló 
minőségű diszperziós 
festékkel vagy akril-lakkal 
fesse át.

3. A tapétát illesztve 
ragassza fel.

4. A tapétacsíkot 
szivacsgumi-hengerrel 

nyomja rá.

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus H

A termék előnyei

Megmunkálás

Fali ragasztásos 
technika

Ütésálló Jól szellőzik

Könnyen 
átfesthető

Áthidalja a 
falrepedéseket

Átitatódási 
időre nincs 
szükség

Csekély 
mértékű 
festékfelhasz-
nálás

8. Későbbi felújításoknál 
a tapéta maradéktalanul, 
szárazon lehúzható.

PVC-mentes

1. Távolítsa el a régi 
tapétákat és festéseket. 
Az érdes alapfelületeket 

gipsztartalmú glettelő 
masszával kezelje. Az erősen 

nedvszívó alapfelületekre 
használjon oldószertől 

mentes alapozót.

Vlies ragasztóNehezen 
gyullad

Szárazon 
lehúzható

Falra és 
mennyezetre
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Termék megnevezése
ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus 

Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus egy különösen sima, festett felületű 
ellenálló falburkolat, mely speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer 
kötőanyaggal kombinálva készül.

A termék adatai
· Rendelési szám: 751

· A tekercs méretei: 25,00 m hossz x 0,75 m szélesség

· A karton tartalma: 2 tekercs

· Súly: kb. 200 g/m2

· Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai
· Sima, szatinált, festett, selyemfényű felület

· A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz- áteresztőképesség egy 0,05 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

· Stabil méretű, valamint repedést áthidaló

· A megfelelő festékanyagokkal bevonva felülete rendkívül ellenálló

· A pigmentálásnak köszönhetően nagyon jól elfedi az alapfelületet – 
ezért többnyire elegendő egyetlen festés

· A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször 
átfesthető

· Maradék nélkül, szárazon lehúzható

Alkalmazás/feldolgozás
Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus termék beltérben minden olyan 
tapétázható alapfelülethez felhasználható, amit a megfelelő 
előkészítés után festeni kell. Az alapfelületet a különösen sima 
felületek miatt nagyon gondosan elő kell készíteni, annak száraznak, 
tisztának, szilárdnak, enyhén nedvszívónak és simának kell lennie. 

A régi tapétákat és a nem tapadó festékeket el kell távolítani. Az érdes 
alapfelületeket gipsztartalmú glettelő masszával kell kiglettelni. 
Az erősen nedvszívó alapfelületeket oldószertől mentes alapozóval 
kell alapozni. Vegye figyelembe a 7. és 16. sz. BFS-adatlapokat.

Feldolgozás fali ragasztásos technikával
A ragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan NP ragasztó új vakolatra 
1:10 = 1 kg, 10 l vízben, vagy Metylan NP Power Granulat Plus 1:10 = 
1 kg 10 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni. A ragasztót 
egyenletesen kell az alapfelületre felvinni, és a leszabott 
tapétacsíkokat szárazon kell a ragasztóágyba behelyezni. 
Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra 
vonatkozó előírásait is.

Feldolgozás a ragasztógéppel
Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus terméket a ragasztógéppel 
beragasztózzuk, össze hajtjuk, és átitatódási idő nélkül 
felragaszthatjuk. A ragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan NP 
ragasztó új vakolatra 1:10 = 1 000 g, 10 l vízben, vagy Metylan NP 
Power Granulat Plus 1:12 = 1 kg 12 l vízben) vagy hasonlót kell 
alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a 
feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

Ragasztás
Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus terméket függőlegesen és 
illesztéssel kell felragasztani. A tapétacsíkokat gumihengerrel vagy a 
tapétázó lappal kell hólyagmentesen elsimítani. A mennyezeten, 
lábazatokon, ablakokon, stb. maradó fölöslegeket műanyag tapétázó 
lappal a sarkokba kell nyomni és vágókéssel le kell vágni. 
A falburkolatot nem szabad átfedéssel felragasztani. 
A felületén keletkező ragasztófoltokat azonnal el kell távolítani.

Festés
Száradás után az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus terméket át kell 
festeni. Ehhez megfelelnek úgy a DIN EN 13300 szerinti diszperziós 
festékek, mint a lakkfestékek. Az erősen fénylő felületek eléréséhez 
egy másodszori lakkfestés szükséges. 

Szárazon lehúzható
Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus a későbbi felújításkor maradék 
nélkül, szárazon lehúzható.

Tartalmazott anyagok/vizsgálati eredmények
Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus rendszeres vizsgálatokon esik át az 
élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 
törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 22409 U 06 számon az ISEGA- 
Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az 
ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus 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. része alapján, az 1743/37 
számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.
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