
  

 

 

       Technikai jellemzők 

On the Rocks 
 

 
Hivatkozások: RCA1.../RCA2... 
Összetétel: cellulóz-poliészter keverék 

  Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

 

                                                     

 

 

 

                                                                 

  

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Alkalmazzunk előre 
elkevert PVA/EVA 

ragasztót közvetlenül a 
falra. A hátlap előzetes 

benedvesítése nem 
 

Környezetbarát Újrahasznosított 
rostokból készült 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomtatva 

A tapétacsík 
szélessége: 100 cm 

(39" 1/3). 

Minta ismétlődése: 0 
cm (0"), a mintához 

nem szükséges 
illesztés 

Ez a minta 
ellentétes felrakást 

igényel 

A termék megfelel a 
96/98/EC tengeri 
berendezésekre 

vonatkozó direktívának 

Lemosható Kiváló színtartás: 
Xeno teszt: 7 

Tűzállóság:  EU (B 
S1 D0), UK (class 

O), US (class A), FR 
(M1), I (class 1) 

Ára a levágott hossz 

alapján alakul 

A felelősségteljes 
erdőgazdálkodás 

jele 



 

Hivatkozások: RCA2...  
Összetétel: cellulóz-poliészter keverék 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

 

                                                       

 

 

 

                                                         

  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetbarát Újrahasznosított rostok 
felhasználásával 

készült 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomtatva 

A tapétacsík 
szélessége: 100 cm 

(39" 1/3). 

 

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

Ez a minta ellentétes 
felrakást igényel 

Alkalmazzunk előre elkevert 
PVA/EVA ragasztót 

közvetlenül a falra. A hátlap 
előzetes benedvesítése nem 

szükséges 

A termék megfelel a 
96/98/EC tengeri 
berendezésekre 

vonatkozó direktívának 

Lemosható Kiváló színtartás: 
Xeno teszt: 7 

Tűzállóság:  EU (B S1 D0), 
UK (class O), US (class A), 

FR (M1), I (class 1) 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A felelősségteljes 
erdőgazdálkodás 

jele 



 

 

Hivatkozások: RCA4...  
Összetétel: cellulóz-poliészter keverék 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

 

                                  

 

 

 

                                                         

  

 

                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Környezetbarát Napenergia 
felhasználásával 

nyomtatva 

A tapétacsík 
szélessége: 90 cm 

(35" 1/2). 

 

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

Ez a minta ellentétes 
felrakást igényel 

Alkalmazzunk előre elkevert 
PVA/EVA ragasztót 

közvetlenül a falra. A hátlap 
előzetes benedvesítése nem 

szükséges 

A termék megfelel a 
96/98/EC tengeri 
berendezésekre 

vonatkozó direktívának 

Lemosható Kiváló színtartás: 
Xeno teszt: 7 

Tűzállóság:  EU (B S1 D0), 
UK (class O), US (class A), 

FR (M1), I (class 1) 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A felelősségteljes 
erdőgazdálkodás 

jele 



 
Hivatkozások: RCA5.../RCA7…  
Összetétel: cellulóz-poliészter keverék 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

 

                                  

 

 

 

                                                         

  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Környezetbarát Napenergia 
felhasználásával 

nyomtatva 

A tapétacsík 
szélessége: 100 cm 

(39" 1/3). 

 

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

Ez a minta ellentétes 
felrakást igényel 

Alkalmazzunk előre elkevert 
PVA/EVA ragasztót 

közvetlenül a falra. A hátlap 
előzetes benedvesítése nem 

szükséges 

A termék megfelel a 
96/98/EC tengeri 
berendezésekre 

vonatkozó direktívának 

Kiválóan lemosható Kiváló színtartás: 
Xeno teszt: 7 

Tűzállóság:  EU (B S1 D0), 
UK (class O), US (class A), 

FR (M1), I (class 1) 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A felelősségteljes 
erdőgazdálkodás 

jele 



 
Hivatkozások: RCA6...  
Összetétel: cellulóz-poliészter keverék 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

 

                                                       

 

 

 

                                                             

  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetbarát Újrahasznosított rostok 
felhasználásával 

készült 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomtatva 

A tapétacsík 
szélessége: 100 cm 

(39" 1/3). 

 

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 

A termék megfelel a 
96/98/EC tengeri 
berendezésekre 

vonatkozó direktívának 

Lemosható Kiváló színtartás: 
Xeno teszt: 7 

Tűzállóság:  EU (B S1 D0), 
UK (class O), US (class A), 

FR (M1), I (class 1) 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 

A felelősségteljes 
erdőgazdálkodás 

jele 


