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DOUBLEFIX BINNEN
VOCHTBESTENDIGE 2-ZIJDIGE ZELFKLEVENDE SCHUIMTAPE VOOR BINNEN

PRODUCTOMSCHRIJVING
UHU DOUBLE TAPE STRONG is a resilient, white double-sided
 mounting tape with durable high strength. The alternative to
 screws and nails. It is suited for fixing materials like metal,
 wood, glass, plastic, ceramic, rubber and paper. It is also
 suitable for interior applications, such as attaching wall-
mounted holders for toothbrushes, remote controls, soap dishes,
 for wall decorations, plastic hooks, mirrors etc. as well as for
 objects to be held in one place, such as telephones etc. Does
 not damage surfaces.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor het snel, schoon en gemakkelijk bevestigen van
voorwerpen op vlakke en gladde ondergronden (keramische
tegels, glas, metaal, formica) binnen: spiegels, zeepbakjes,
muurhaakjes, naamplaatjes, plastic houders, affiches etc. Ideaal
voor gebruik in sanitaire ruimtes.
Not suitable for applications outdoors and rough surfaces.

EIGENSCHAPPEN
· Vochtbestendig
· Grote hechtkracht: 350 g / 2 cm tape
· Snel
· Wit

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  Aanbrengen op een ondergrond,
die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de
omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen
bij een temperatuur van ca. 15 °C - 25 °C. Te verwerken bij een
relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.
Eisen oppervlakken:    De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken:  Voor het beste resultaat de te
lijmen oppervlakken eerst reinigen (bijvoorbeeld met alcohol of
terpentine).

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Markeer allereerst de hoeken van het voorwerp op de
achtergrond, omdat eenmaal bevestigde voorwerpen praktisch
niet meer verschoven kunnen worden zonder dat de lijmstrips
beschadigen. Breng voldoende tape aan op de achterzijde van
het te bevestigen voorwerp (2 cm per 350 g). Verwijder de
beschermfolie. Breng het voorwerp op de juiste plaats aan en
druk zeer goed aan.
Vlekken/resten:  Taperesten verwijderen met terpentine
Aandachtspunten:  Do not touch the adhesive as this reduces the
tape's adhesive strength.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager: Polyethylene foam

Basisgrondstof: Synthetisch rubber

Chemicaliën-
bestendigheid:

Beperkt

Kleur: Wit

Holding power: >168h at RT (3kg)

Initial tack: Hoge

Minimale
temperatuurbestendigheid:

-10 °C

Maximale
temperatuurbestendigheid:

75 °C

Vochtbestendigheid: Goed

Afpeladhesie: PE 6,0 N/25mm

Treksterkte (N/25 mm) ca.: 45 N/25 mm

Dikte (mm): 0.9 mm

UV-bestendigheid: Goed

VERPAKKINGSGROOTTES
Tape: 1.5 m x 19 mm on blistercard

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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