
 

 

 
  

   

Technikai jellemz ők 
 

Simone Micheli  
 
Hivatkozások: SMA1...  
Összetétel: cellulóz- poliészter mix 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 
Egyéni színezés lehetséges. 

 

 
Környezetbarát Újrahasznosított anyag 

felhasználásával 
készült 

        Napenergia 
felhasználásáva

l készült 

 

 
A tapétacsík 

szélessége: 100 
cm (39" 1/3). 

A minta ismétlődése: 
45,5 cm (± 17” 
9/10), a minta 

egyenes illesztést 
igényel. 

Ennél a mintánál 
ellentétes felrakás 

is lehetséges. 

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

 

A termék megfelel 
a 96/98/EC 
tengerészeti 

direktíváknak.

Szivaccsal tisztítható Színtartás: 
Xeno teszt 7. 

Tűzállóság: EU 
(B S1 D0), US 

(class A). 

 
Ára a levágott hossz 
alapján alakul



 

  

Hivatkozások:  SMA2... 
Összetétel: cellulóz-poliészter mix 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 
Igény szerint színezhető. 

Környezetbarát Újrahasznosított 
anyagok 

felhasználásával 
készült 

Napenergia 
felhasználásával 
készült 

 

   

 
 

 

 
A tapétacsík 

szélessége: 100 
cm (39" 1/3). 

Minta ismétlődés: 
64 cm (± 25” 1/5) 
a minta egyenes 
illesztést igényel. 

Ennél a mintánál 
ellentétes felrakás 

is lehetséges 

Alkalmazzunk előre elkevert 
PVA/EVA ragasztót közvetlenül 

a falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem szükséges 

A termék megfelel a 
96/98/EC 

tengerészeti 
direktíváknak

 
Szivaccsal tisztítható  
                                Színtartás: Xeno 

test 7. 

Tűzállóság: EU 
(B S1 D0), US 

(class A). 

 
Ára a levágott 
 hossz alapján alakul. 



 

  

Hivatkozások:  SMA3... 
Összetétel: cellulóz-poliészter mix 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 
Igény szerint színezhető. 

Környezetbarát Újrahasznosított 
anyagok 

felhasználásával 
készült 

Napenergia 
felhasználásával 
készült 

 

   

  
 

 
 A tapétacsík 

szélessége: 100 
cm (39" 1/3). 

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

nem szükséges 
illesztés 

Ennél a mintánál 
ellentétes felrakás 

is lehetséges. 

Alkalmazzunk előre elkevert 
PVA/EVA ragasztót közvetlenül 

a falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem szükséges 

A termék megfelel 
a 96/98/EC 
tengerészeti 

direktíváknak.

 
Szivaccsal tisztítható Színtartás: 

Xeno test 7. 
Tűzállóság: EU 
(B S1 D0), US 

(class A). 

 
Ára a levágott hossz 

alapján alakul. 



 

  

Hivatkozások:  SMA4... 
Összetétel: cellulóz-poliészter mix 
Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 
Igény szerint színezhető. 

Környezetbarát Újrahasznosított 
anyagok 

felhasználásával 
készült 

Napenergia 
felhasználásával 
készült 

 

  
 

   

 
A tapétacsík 

szélessége: 100 
cm (39" 1/3). 

A minta ismétlődése: 
32 cm (± 12” 3/5), a 

minta egyenes 
illesztést igényel 

 
 

 
Ennél a mintánál 

ellentétes felrakás 
is lehetséges.

Alkalmazzunk előre elkevert 
PVA/EVA ragasztót közvetlenül 

a falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem szükséges 

A termék megfelel a 
96/98/EC 

tengerészeti 
direktíváknak.

 
Szivaccsal tisztítható Színtartás: 

Xeno test 7. 
Tűzállóság: EU 
(B S1 D0), US 

(class A). 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul. 



 
References  SMA5... 
Composition: mixture of cellulose and polyester 
Weight: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

 

  

 

   

A tapéta függőlegesen és vízszintesen is felrakható. 
Igény szerint színezhető. 

 

 
Környezetbarát Újrahasznosított anyag 

felhasználásával 
készült 

 

        Napenergia 
felhasználásáva
l készült 

 

 
A tapétacsík 
szélessége: 

98,5 cm (38" 4/5). 

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

nem szükséges 
illesztés 

Ennél a mintánál 
ellentétes felrakás 

is lehetséges. 

Alkalmazzunk előre elkevert 
PVA/EVA ragasztót közvetlenül 

a falra. A hátlap előzetes 
benedvesítése nem szükséges 

A termék megfelel 
a 96/98/EC 
tengerészeti 

direktíváknak. 

 
Szivaccsal tisztítható Színtartás: Xeno 

test 7. 
Tűzállóság: EU 
(B S1 D0), US 

(class A). 

Ára a levágott hossz 
alapján alakul 


