6302408 - BISON DOUBLEFIX BINNEN VERWIJDERBAAR BLISTER 1.5 M NL/FR

DOUBLEFIX BINNEN VERWIJDERBAAR
EXTRA STERKE, VERWIJDERBARE DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE
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: For best results, first cleanse the
surfaces to be glued (e.g. with alcohol or white spirit).

PRODUCTOMSCHRIJVING
Extra sterke dubbelzijdige tape voor de montage en het
vastzetten van objecten in binnenruimten. Het eenvoudige
alternatief voor schroeven en spijkers. Kan verwijderd worden
zonder sporen achter te laten. Biedt een veilige greep op
vrijwel alle gladde oppervlakken, zoals metaal, tegels,
plastic, glas en gelakt hout. Ideaal voor de montage van
spiegels, houders, borden, haken, rekelementen, kabelkanalen,
decoratieve objecten, decoratieve profielen, en nog veel meer.
Volledig belastbaar na 60 minuten. Vochtbestendig.
TOEPASSINGSGEBIED
Voor het snel, schoon, gemakkelijk en tijdelijk 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.
Niet geschikt voor toepassing op ruwe oppervlakken (steen,
sierpleister) en vinyl wandbekleding.
EIGENSCHAPPEN
· Dubbelzijdige montagetape
extra sterk
· verwijderbaar
voor gladde oppervlakken
· voor binnen
· vochtbestendig
· temperatuurbestendig
· schoon, makkelijk, snel

VERWERKING
Verbruik: 2 cm per 350 g
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. Verwijderen: trek de tape eenvoudig van
de ondergrond. Laat geen resten achter.
Tips: Kleeflaag van de tape zo min mogelijk met de vingers
aanraken; dit vermindert de hechting.
Aandachtspunten: Do not touch the adhesive as this reduces the
tape's adhesive strength.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type drager:

Polyester stof

Basisgrondstof:

Synthetisch rubber

Chemicaliënbestendigheid:

Beperkt

Kleur:

Wit

Holding power:

>168 (1kg)

Initial tack:

Hoge

Minimale
-10 °C
temperatuurbestendigheid:
Maximale
75 °C
temperatuurbestendigheid:
Vochtbestendigheid:

Goed

Afpeladhesie:

SS 30 N/25mm

Rolling ball tack:

1 cm

Treksterkte (N/25 mm) ca.: 65 N/25 mm
Dikte (mm):

0.27 mm

UV-bestendigheid:

Goed

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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