
Tekniske data

Fraster filt 3 og 5 mm
Udsmykning og dekoration

Produkt Valket filt efter DIN 61205.
Kartet uld i lag, som er filtet sammen med fugt, varme, tryk 
og bevægelse

Materiale 100% uld filt
5 mm tykkelse +/- 0,5 mm - 1400 gr/m2
3 mm tykkelse +/- 0,3 mm - 820 gr/m2
0,28 g/cm3
Merino uld
100% nedbrydeligt
Indeholder ikke formaldehyd
100% VOC fri
Ingen kemiske irritations stoffer
Ingen sundhedsskadelige stoffer
Öeko-tex standard 100 Certified Product Class II
Brandtest: B1fl - S1 - EN 13501-1
Lysægthed 4-6, ISO skala 1-8

Bredde 178 cm

Bagside Kan tilvælges: +Stick&Peel.
Dobbelt klæbende tissue tape med modificeret vandbaseret acrylklæber med silikoniseret 
papir. Tapen har en høj klæbekraft på de fleste typer overflader. Tapen har høj modstand 
overfor fugt og temperatur svingninger, når den er monteret

Montering med +Stick&Peel Overfladen hvor tapen monteres skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne skal så 
vidt muligt have samme temperatur. Det anbefales at rengøre med isopropyl-alkohol før 
montering. Tapen skal påføres med tryk.

Montering med våd lim 1. Tilpas filten til væggen/ emnet inden fastklæbning.

Det flotteste resultat opnås ved omhyggelig opmåling af væggen og udskæring af filt på 
skærebord med digital kniv. En efterfølgende og nødvendig tilpasning af filten foretages 
ved skæring i filten med en skarp kniv efter lineal og i et ubrudt snit på en plan flade. Det 
anbefales ikke at skære filten efter montering på væggen.

2. Påfør lim på væggen i et jævnt lag med rulle, spartel og/eller pensel.
Vær opmærksom på limens åbningstid. Tørrer limen op inden filten sættes på, forringes 
limens klæbeevne. En vandbaseret gulvlim som feks Uzin 2000S eller Danattack vinyl 246 
fra Danalim kan anvendes.

3. Monter filten i den våde lim på væggen.
Vær opmærksom på, at filten ved montering kan bearbejdes, således at den både kan 
“krympes” og strækkes.
Er filten lidt for stor i forhold til væggen, kan man med fordel ved opsætning “krympe” 
den fremfor at skulle skære et stykke af. “Krympning” skal i denne henseende forstås som 
en sammentrækning / sammenskubning af filten på et par procent.

4. Rul filten middelbart efter opsætning med en “kagerulle” således at filten hæfter jævnt 
på hele fladen.

Min. mængder og farver Filt +Stick&Peel >1m2, 35 farver fra Fraster Filt standard kollektion.
Afkap>9 m2, 3 mm filt, 85 farver 
Afkap>9 m2, 5 mm filt, 76 farver 

Renhold Støvsugning
Pletfjerning med tørrensemiddel eller en let fugtig klud.
Rensning af store områder med carboniserings metode, eller tilsvarende med anvendelse 
af min. mængde vand.

dimensionsstabilitet +/- 1,5%
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