
  

 

 

Technikai jellemzők 

     Haiku 

 
 
Hivatkozások: HAA1. 
Összetétel: 100% papír csíkok nem szőtt hátlapon 
Súly: ± 144 g/m² (± 4,19 oz/sq yd)  

  A tapétacsík vízszintesen és függőlegesen is felrakható 

 

                                                              

 

 

                                                                     

                                                                  

 

 

 

 

 

Hivatkozások: HAA2. 
Összetétel: 100% papír csíkok nem szőtt hátlapon 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,35 oz/sq yd)  
A tapétacsík vízszintesen és függőlegesen is felrakható 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

A tapétacsík 
szélessége: 91 cm 
(35" 4/5) 

Minta ismétlődése: 0 cm 
(0"), a mintához nem 
szükséges illesztés 

 

Alkalmazzunk előre 
elkevert PVA/EVA 
ragasztót közvetlenül a 
falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem 
szükséges 

Környezetbarát 

Színtartás: Xeno 

teszt: 5-6 

Tűzállóság:  EU (D, S3-D2), 
US (class A) 

 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A tapétacsík 
szélessége: 91 cm 
(35" 4/5) 

Minta ismétlődése: 0 cm 
(0"), a mintához nem 
szükséges illesztés 

    Alkalmazzunk előre 
elkevert PVA/EVA 
ragasztót közvetlenül a 
falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem 
szükséges 

Ez a minta ellentétes 
felrakást igényel 



 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Hivatkozások: HAA3. 
Összetétel: 100% szőtt papír csíkok nem szőtt hátlapon 
Súly: ± 329 g/m² (± 9,58 oz/sq yd)  
 

                                                            

 

 

                                                                     

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetbarát Színtartás: Xeno 

teszt: 5-6 

Tűzállóság:  EU (D, S3-D2), 
US (class A) 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A tapétacsík 
szélessége: 91 cm 
(35" 4/5) 

Minta ismétlődése: 2,5 
cm (1"), a mintához 
egyenes illesztés 

szükséges  

Alkalmazzunk előre 
elkevert PVA/EVA 
ragasztót közvetlenül a 
falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem 
szükséges 

Környezetbarát 

Színtartás: Xeno 

teszt: 5-6 

Tűzállóság:  EU (D, S3-D2), 
US (class A) 

 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 



 

 

 

Hivatkozások: HAA4. 
Összetétel: 100% szőtt papír csíkok nem szőtt hátlapon 
Súly: ± 252 g/m² (± 7,35 oz/sq yd)  
 

                                                               

 

 

                                                                     

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Hivatkozások: HAA5. 
Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon 
Súly: ± 190 g/m² (± 5,53 oz/sq yd)  
A tapétacsík vízszintesen és függőlegesen is felrakható 

 

                                                               

 

 

 

 

 

A tapétacsík 
szélessége: 91 cm 
(35" 4/5) 

Minta ismétlődése: 0 cm 
(0"), a mintához nem 
szükséges illesztés 

 

Alkalmazzunk előre 
elkevert PVA/EVA 
ragasztót közvetlenül a 
falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem 
szükséges 

Környezetbarát 

Színtartás: Xeno 

teszt: 5-6 

Tűzállóság:  EU (D, S3-D2), 
US (class A) 

 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A tapétacsík 
szélessége: 91 cm 
(35" 4/5) 

Minta ismétlődése: 0 cm 
(0"), a mintához nem 
szükséges illesztés 

 

Alkalmazzunk előre 
elkevert PVA/EVA 
ragasztót közvetlenül a 
falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem 
szükséges 

Környezetbarát 



 

                                                                     

                                                                  

 

 

 

 

Hivatkozások: HAA6. 
Összetétel: 100% szőtt papír csíkok nem szőtt hátlapon 
Súly: ± 329 g/m² (± 9,58 oz/sq yd)  
 
 
 
 

 

 

                                                                   

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                                     

                                                                  

 

Színtartás: Xeno 

teszt: 5-6 

Tűzállóság:  EU (D, S3-D2), 
US (class A) 

 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A tapétacsík 
szélessége: 91 cm 
(35" 4/5) 

Minta ismétlődése: 2,5 
cm (1"), a mintához 
egyenes illesztés 

szükséges  

Alkalmazzunk előre 
elkevert PVA/EVA 
ragasztót közvetlenül a 
falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem 
szükséges 

Környezetbarát Színtartás: Xeno 

teszt: 6 Tűzállóság:  EU (C, S1-D0),  
Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

Minta ismétlődése: 0 cm 
(0"), a mintához nem 
szükséges illesztés 

 

Kiválóan mosható 


