6307738 - BISON MONTAGEKIT ORIGINAL TAPE KAART 1.5 M X 19 MM NL/FR

MONTAGEKIT ORIGINAL TAPE
DUBBELZIJDIGE, EXTRA STERKE MONTAGETAPE VOOR BINNEN- EN
BUITENTOEPASSINGEN.
VERWERKING
Verbruik: gladde ondergrond: 1,5 cm per kg, ruwe ondergrond:
8 cm per kg
Gebruiksaanwijzing:
1. Breng voldoende tape aan op het voorwerp (afhankelijk
van de ondergrond: 2 cm per 1 kg op gladde ondergronden,
3 cm per 250 gr op ruwe ondergronden). 2. Verwijder de
beschermingsfolie. Plaats het voorwerp direct op de juiste plaats
en druk het minimaal 10 seconden stevig aan.
Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentine.
Tips: Gebruik Bison Montagekit Direct Grip Tape voor
het snel bevestigen van zware objecten in verticale
toepassingen. Gebruik Bison Dubbel Fix® of Bison Dubbel Fix®
Verwijderbaar voor het monteren van accessoires in sanitaire
ruimtes.
OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Dubbelzijdige, extra sterke montagetape voor binnen- en
buitentoepassingen. Bevestigen zonder spijkers of schroeven.
Weefsel versterkt. Makkelijk scheurbaar.
TOEPASSINGSGEBIED
Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a.
plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, naamplaatjes,
huisnummers, rookmelders, ophanghaakjes, elektriciteitsdozen
en accessoires. Tevens geschikt voor decoratieve ornamenten
en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreenschuim op zowel
gladde als ruwe ondergronden.
EIGENSCHAPPEN
· Extra sterk
· Voor gebruik binnen en buiten
· met weefsel versterkt
· Makkelijk te scheuren
· Op gladde en ruwe oppervlakken
· Eenvoudig aan te brengen
· Universeel inzetbaar
Temperatuurbestendig·van -10°C tot +75°C
· Vochtbestendig
· Transparant
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 tot +35°C. Te verwerken bij
een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.
Eisen oppervlakken: Beide delen moeten stevig, droog, schoon en
stof- en vetvrij zijn.
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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