
6311830 - BISON DOUBLEFIX ONZICHTBAAR CARD 1.5 M X 19 MM NL/FR

DOUBLEFIX ONZICHTBAAR
EXTRA STERKE, TRANSPARANTE, DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE

PRODUCTOMSCHRIJVING
Extra sterke, volledig transparante, dubbelzijdige tape voor
de permanente montage en bevestiging van voorwerpen
binnen en buiten. Het onzichtbare alternatief voor schroeven
en spijkers. Biedt een permanent en veilig houvast op vrijwel
alle gladde oppervlakken, zoals glas, metaal, tegels, kunststof,
geschilderd hout en steen. Ideaal voor het bevestigen van
borden, decoratieve voorwerpen, haken, houders, decoratieve
profielen, thermometers, huisnummers en nog veel meer. Tevens
geschikt voor gebruik in doucheruimtes en voor de bevestiging
van autoaccessoires. Uv-stabiel en waterbestendig.

TOEPASSINGSGEBIED
Ideaal voor de bevestiging van borden, decoratieve
voorwerpen, haken, houders, decoratieve profielen,
thermometers, huisnummers enz. op gladde oppervlakken
binnen en buiten. Geschikt voor glas, metaal, tegels, kunststof,
geschilderd hout, steen enz. Tevens geschikt voor gebruik in
doucheruimtes en voor de bevestiging van autoaccessoires.
Niet geschikt voor ruwe oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN
· dubbelzijdige montagetape
· extra sterk
· volledig transparant 
· voor gladde oppervlakken
· voor binnen en buiten 
· uv-stabiel en waterbestendig 
· extreem temperatuurbestendig
· schoon, eenvoudig, snel

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  De minimale verwerkingstemperatuur
bedraagt 10 °C.
Eisen oppervlakken:    De te verlijmen oppervlakken moeten stevig,
schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken:  Maak de te verlijmen oppervlakken
voor het beste resultaat eerst schoon (bijv. met alcohol of
terpentine).

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Plak het product op het te bevestigen voorwerp zonder dat er
luchtbellen ontstaan. Verwijder de beschermende laag zonder
de kleeflaag aan te raken. Bevestig het product op de gewenste
plaats en druk het gedurende 5 seconden stevig vast.
Vlekken/resten:  Verwijder taperesten met terpentine.
Aandachtspunten:  Raak de kleeflaag niet aan, omdat hierdoor de
kleefkracht van de tape afneemt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager: Acrylschuim

Basisgrondstof: Acryl

Chemicaliën-
bestendigheid:

Zeer goed

Kleur: Transparant

Holding power: >168 (1kg)

Initial tack: Extreem hoog

Minimale
temperatuurbestendigheid:

-40 °C

Maximale
temperatuurbestendigheid:

93 °C

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Afpeladhesie: 29 N/25mm

Dikte (mm): 1 mm

UV-bestendigheid: Zeer goed

VERPAKKINGSGROOTTES
Tape: 1,5 m x 19 mm op blisterkaart

OPSLAGCONDITIES
Bewaren op een droge, koele en 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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