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1. Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe 
ondergronden glad maken met een plamuursel 
dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden 
voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.

2b. in de behangmachine zonder inweektijd 
verwerken. Vlieslijm gebruiken bij het verlijmen.

2a. Met wandkleeftechniek zonder inweektijd of

3. De banen naad tegen naad loodrecht verlijmen. 5. Overstekende randen bij plafonds, plinten, 
ramen enz, met cuttermes en spatel afsnijden.

4. De banen behang zonder blaasjes en 
vouwen in het kleefbed leggen en met een 
schuimrubberrol of behangborstel aandrukken.

6. In de hoeken en langs de kanten de behang-
baan afknippen en de volgende baan stotend 
behangen.

7. Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf 
met de norm DIN EN 13300 overschilderen.
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ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1 
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging
ERFURT-Vlies-Rauhfaser is een wandbekleding die uit meerdere 
papierlagen bestaat, waarin de textiel- en steungevende houtvezels vast 
ingewerkt zijn.
Alle ERFURT-Vlies-Rauhfaser-soorten worden volgens hetzelfde 
procedévervaardigd en verschillen alleen door de steungevende 
houtvezels. Voor de productie worden uitsluitend hoogwaardige 
grondstoffen gebruikt,speciaal geselecteerd recyclingpapier en cellulose 
en textielvezels. De drukkleuren van het recyclingpapier voor de deklaag 
worden met het flotation-deinking procedé verwijderd. Eventueel 
productieafval kan terug aan het productieproces worden toegevoegd. 
De voor de productie benodigde waterhoeveelheid wordt herhaalde 
malen door een circuit geleid en voor de teruggave aan de natuur gereinigd 
en gezuiverd.

Productgegevens
• Rolafmetingen: 15,00 m lengte x 0,53 m breedte
                                  (Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m lengte x 0,53 m breedte)
• Inhoud verpakking: 12 rollen

Producteigenschappen
• Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een 

diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m
• Brandbeveiligingsklasse “B-s1,d0” volgens DIN EN 13501-1 is “B1” 

(moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
• Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de 

gezondheid
• Vrij van glasvezels
• Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
• Maatvast en scheuroverbruggend
• In overeenstemming met DIN EN 234 (bepalingen voor 

wandbekledingen voor behandeling achteraf)
• Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
• Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
• Geschikt voor personen met allergieën

Gebruiksaanwijzing
Ondergrond
ERFURT-Vlies-Rauhfaser kan ingezet worden op alle behangbare onder-
gronden binnenshuis.

Stijfsel/lijm
Voor het verlijmen vlieslijm (bijv. Metylan secura in een verhouding van 
1:10 = 500 g in 5 liter water) of een vergelijkbare lijm gebruiken. Gelieve 
ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant.

Verlijming
De lijm wordt gelijkmatig over de ondergrond verspreid en de gesneden 
banen worden droog in het lijmbed gelegd (wandkleeftechniek). 
Alternatief kan ERFURT-Vlies-Rauhfaser ook met de behangmachine 
ingesmeerd, samengevouwen en zonder inweektijd worden verlijmd. 
ERFURT-Vlies-Rauhfaser loodrecht en stotend plakken. De banen zonder 
blazen aandrukken met een rubberrol of met een behangborstel. 
Overstekende randen aan zolderingen, plinten, vensters enz. in de hoek 
duwen met een plastic spatel en insnijden met een cuttermes. De 
muurbekleding niet overlappend verlijmen.

Schilderwerk
Na het drogen van de Vlies-Rauhfaser moet het oppervlak met 
hoogwaardige dispersieverf worden overschilderd.
Indien gewenst, zijn speciale behandelingen en technieken mogelijk.

Bestanddelen/testresultaten
ERFURT-Vlies-Rauhfaser bestaat uit papiervezels, waarvan ongeveer 70% 
gerecycled papier, polyestervezels, houtvezels en hulpstoffen.
Overschilderd ERFURT-Vlies-Rauhfaser moet via het afval worden 
verwijderd.
Met het allergielabel bevestigd de TÜV Nord dat ERFURT-Vlies-Rauhfaser 
vervaardigd is uit materialen die gecontroleerd zijn op allergenen en 
schadelijke stoffen. Daarom is het product ook voor bijzonder gevoelige 
en allergische personen geschikt. 
De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA-Forschungs- 
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 
52615 met testbericht nr. 1743/32.

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

NL


