
 

 
 

Technikai specifikáció 
 

Brocades 
 

A termék kétféle műselyem szálat tartalmaz (fényes és matt). A látszólagos 
függőleges irányú csíkozottság, amely a szálak egymástól való távolságának 
szabálytalanságából ered, a jellegzetességét adja ennek a falburkolatnak, ezért 
nem tekinthető hibának. 
 
 
BR1…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: 100% műselyemszál és nem szövött háttér 
Súly: ± 309 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 

   

A tapéta 
szélessége 90 

cm. 

A minta 63,4 cm-
enként ismétlődik 

és a minta 
folyamatos 

illesztést igényel. 
 

Hordjunk fel egy 
réteg készre kevert 

PVA vagy EVA 
tiszta ragasztót 

közvetlenül a falra, 
nincs szükség a 
tapéta mögötti 

felület 
nedvesítésére. 

 

A minta 
fordított 

felfüggesztést 
igényel 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről. 
 

     
Folttaszító Környezetbarát Fakulásálló: Xeno 

teszt 7. 
 

Tűzálló: EU (B 
S1 D0), US 

(class A) 
. 

Méretre vágva 
megvásárolható

. 
 

     
     



 
 

 
 
 
BR2…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: 100% műselyemszál és nem szövött háttér 
Súly: ± 309 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 
A tapéta vízszintesen és függőlegesen is felhelyezhető. 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 

     
A tapéta 

szélessége 90 
cm. 

A minta 0 cm-
enként ismétlődik 

és a design 
illesztése nem 

szükséges. 
 

Hordjunk fel egy 
réteg készre kevert 

PVA vagy EVA 
tiszta ragasztót 

közvetlenül a falra, 
nincs szükség a 
tapéta mögötti 

felület 
nedvesítésére. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

Folttaszító 

    

 

Környezetbarát 
 

Fakulásálló: Xeno 
teszt 7. 

 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 

 

     
     



 
 
 

 
 
 
BR3…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: 100% műselyemszál és nem szövött háttér 
Súly: ± 309 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 

 
 

   

A tapéta 
szélessége 90 

cm. 

A minta 31,6 cm-
enként ismétlődik 

és a minta 
folyamatos 

illesztést igényel. 
 

A minta fordított 
felfüggesztést 

igényel 

Hordjunk fel egy 
réteg készre 

kevert PVA vagy 
EVA tiszta 
ragasztót 

közvetlenül a 
falra, nincs 
szükség a 

tapéta mögötti 
felület 

nedvesítésére. 
 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

     
Folttaszító Környezetbarát 

 
Fakulásálló: Xeno 

teszt 7. 
 

Tűzálló: EU (B 
S1 D0), US 

(class A) 
 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 

     
     



 

 
 
BR4…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: 100% műselyemszál és nem szövött háttér 
Súly: ± 309 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 
A tapéta vízszintesen és függőlegesen is felhelyezhető. 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 

     
A tapéta 

szélessége 90 
cm. 

A minta 0 cm-
enként ismétlődik 

és a design 
illesztése nem 

szükséges. 
 

A minta fordított 
felfüggesztést 

igényel 

Hordjunk fel egy 
réteg készre kevert 

PVA vagy EVA 
tiszta ragasztót 

közvetlenül a falra, 
nincs szükség a 
tapéta mögötti 

felület 
nedvesítésére. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

     
Folttaszító Környezetbarát . 

Fakulásálló: 
Xeno teszt 7. 

 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 



 
 

 
 
BR5…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: 100% műselyemszál és nem szövött háttér 
Súly: ± 309 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 
 

 
 

   

A tapéta 
szélessége 90 

cm. 

A minta 32 cm-
enként ismétlődik 

és a minta 
folyamatos 

illesztést igényel. 
 

A minta fordított 
felfüggesztést 

igényel 

Hordjunk fel egy 
réteg készre kevert 

PVA vagy EVA 
tiszta ragasztót 

közvetlenül a falra, 
nincs szükség a 
tapéta mögötti 

felület 
nedvesítésére. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

     
Folttaszító Környezetbarát . 

Fakulásálló: 
Xeno teszt 7. 

 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 

     
     

     
     
     
     


