
1a. In het behangapparaat of 

1b. op traditionele wijze 
zonder inweektijd te 

verwerken.

4. Overstekende randen bij 
plafonds, plinten etc. met 
afbreekmes en plastic spatel 
afsnijden.

5. In de hoeken en langs 
de kanten de behangbaan 
afknippen en de volgende 
baan stotend behangen.

6. Na droging overschilde-
ren met een matte of zijde-
glanzende muurverf.

2. Het behang stotend  
plakken.

3. Het behang aandrukken 
met een zachte  

behangersrol.

ERFURT-Vliesfaser® NL

Productvoordelen

Gebruiksaanwijzing

Banen of wand 
inlijmen

Scheurover-
bruggend

Moeilijk  
ontvlambaar 
klassement B1,
A1

Gering verfver-
bruik

Bevat geen PVC, 
geen glasvezels

Geen 
inweektijd

Structuurstabiel

7. Het behang kan in zijn 
geheel droog verwijderd 
worden.

Volledig droog 
verwijderbaar

ERFURT Vlieslijm/
glasvezellijm in 
poedervorm of 
gelijkaardig 
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Technische documentatie NL

Productbeschrijving

Fabrikant
Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Productbenaming
ERFURT-Vliesfaser® 

Grondstoffen/Fabricage
ERFURT-Vliesfaser® is een belastbare wandbekleding die in 
een speciaal drukprocédé vervaardigd wordt uit speciale 
cellulose- en textielvezels, gecombineerd met polymere 
bindmiddelen.

Alle ERFURT-Vliesfaser®-soorten worden vervaardigd volgens 
hetzelfde productieproces en onderscheiden zich enkel van 
elkaar door hun telening.

Productgegevens
· Afmeting van de rollen: 25,00 m lengte x 0,75 m breedte

· Inhoud per karton: 2 rollen

· Gewicht: ca. 160 g/m2

· Afgesneden aan de kanten en in folie verpakt

Producteigenschappen
· Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 stemt  
 overeen met een diffusie-equivalnte dikte van de luchtlaag  
 van 0,03 m

· In verbinding met minerale ondergronden volgens 
 DIN 4102-B1, A1 (Rapport No 11811B) moeilijk ontvlambaar

· Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen 

· Vrij van glasvezels

· Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen 
 en formaldehyde

· Stabiel in zijn dimensies en overbrugt ook scheuren

· In verbinding met het passend verfmateriaal zeer belastbaar

· Meermaals overschilderbaar met in de handel 
 gebruikelijke verf

· Kan droog afgetrokken worden zonder sporen na te laten

Gebruik/Verwerking

ERFURT-Vliesfaser® kan ingezet worden op alle behangbare 
ondergronden binnenshuis. De BFS richtlijnen nr. 7 en 
nr. 16 moeten nageleefd worden.

Verwerking in wandkleeftechniek
Voor de verlijming wordt glasvezellijm in poedervorm gebruikt 
in een verhouding van 1:10 (= 1000 g op 10 water) of 
gelijkaardige producten. De lijm wordt gelijkmatig aangebracht 
op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden 
droog in het lijmbed zonder inweektijd gekleefd. Gelieve ook 
rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de 
lijmfabrikanten.

Verwerking met de behangmachine
ERFURT-Vliesfaser® wordt door de behangmachine gehaald, 
samengevouwen en kan dan verlijmd worden inweektijd. Voor 
de verlijming wordt glasvezellijm in poedervorm gebruikt in 
een verhouding van 1:10 (= 1000 g op 10 water) of gelijkaardige 
producten. Gelieve ook rekening te houden met de 
verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verlijming
ERFURT-Vliesfaser® loodrecht en direct naast elkaar plakken. 
De banen zonder blazen aandrukken met de rubberen rol of 
met een behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, 
vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken 
en afsnijden met een cuttermes. Het wandbehang niet 
overlappend plakken.

Verfl aag
Na droging moet ERFURT-Vliesfaser® overschilderd worden. 
Daarvoor is zijdeglanzende resp. hoogglanzende 
dispersieverf volgens DIN EN 13300 het best geschikt vermits 
deze in tegenstelling tot matte verf de structuur beter tot 
gelding laat komen en sterker belastbaar is.

Kan droog afgetrokken worden
ERFURT-Vliesfaser® kan bij latere renovaties droog afgetrokken 
worden zonder sporen na te laten.

Inhoudsstoffen/Testresultaten

ERFURT-Vliesfaser® wordt regelmatig onderzocht in overeen-
stemming met §§ 30 en 31 van de wet op levensmiddelen en 
gebruiksbenodigdheden.

De verklaring van geen bezwaar (20535 U 04 van het „ISEGA-
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in 
Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT-Vliesfaser® beantwoordt 
aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en 
gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36ste aanbeveling 
van het nationaal gezondheidsministerie (BGA).

De permeabiliteit van de waterdamp werd bepaald door het 
„ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ 
in Aschaffenburg, volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht 
nr. 1743/32.
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