
BOSTIK ROLL MT35
KRACHTIGE TAPE OP SCHUIMBAND

VOORDELEN

- Onmiddellijke en duurzame bevestiging

- Bijzonder sterk

- Uiterst polyvalent

- Vangt de oneffenheiden van de ondergrond op

- Snel, eenvoudig en proper te plaatsen

- Onmiddellijke ingebruikname

- Hoge temperatuurbestendigheid (-40°C à +100°C)

- Zonder oplosmiddelen of ftalaten

- Niet brandbaar

- Heel lage COV uitstoot : classe A+
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PRODUCT

Krachtige multifunctionele tape: trapneuzen, spiegels,

inrichting 

TOEPASSING

Krachtige multifunctionele tape: trapneuzen, spiegels,

inrichting:

- verlijmen van metalen trapneuzen, drempelstrips

- plaatsen van de eerste rij vloerdelen bij een parketvloer

- verlijmen van spiegels en decoratieve elementen

- verlijmen van panelen

- bekleding van liften

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet stabiel zijn, vlak, sains, droog,

proper, ontstoft en niet vet.

- Gebruiksvoorwaarden: temperatuur +10 à +30°C /

relatieve luchtvochtigheid lager dan 70%.

- Bescherm de rollen tegen stof en vocht.

Verwerking

Ontrol en positioneer de kleefband. Aandrukken zodat de

kleefband op alle punten vastzit. Verwijder de

beschermfolie en positioneer de

vloerbekleding op de kleefband, nadien aanwrijven.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maanden in de originele en ongeopende verpakking

droog bewaren tussen -10°C en 30°C.
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INFORMATIE-AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Kleur Verpakking Code
wit Rol van 25 m –

breedte 35 mm

30607843

Technische kenmerken

Type Dubbelzijdige tape op een

polyethyleen schuimband

Temperatuursbestendigheid -40 à +100°C

Verbruik 1 rol = 25 lopende meter

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0) 73-6 244 244
 BE + 32 (0) 9 255 17 17


