
BOSTIK ROLL SD50
DUNNE KLEEFBAND VOOR DOUCHESYSTEMEN

VOORDELEN

- Onmiddellijke plaatsing zonder wachttijd

- Extra dun: onzichtbaar door de vloerbekleding

- snelle, gemakkelijke en propere plaatsing

- Onmiddelijk beloopbaar

- Tast PVC-bekledingen niet aan

- hoge temperatuurbestendigheid (- 40°C tot + 120°C)

- zonder oplosmiddelen of ftalaten

- onontvlambaar

- Heel lage emissie: klasse A+ / EC1 PLUS

- Conform aan de eisen van LEED en BREEAM

- Onmiddellijke plaatsing zonder wachttijd

- Extra dun: onzichtbaar door de vloerbekleding

- snelle, gemakkelijke en propere plaatsing

- Onmiddelijk beloopbaar

- Tast PVC-bekledingen niet aan

- hoge temperatuurbestendigheid (- 40°C tot + 120°C)

- zonder oplosmiddelen of ftalaten

- onontvlambaar

- Heel lage emissie: klasse A+ / EC1 PLUS

- Conform aan de eisen van LEED en BREEAM

PRODUCT

Bostik Roll SD 50 is een dunne tape, bestemd voor het

plaatsen van PVC-bekledingen in douchesystemen

(ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen).   

TOEPASSINGEN

Bostik Roll SD 50 is een dunne tape, bestemd voor het

plaatsen van PVC-bekledingen in douchesystemen in

ziekenhuizen, verpleeg en- verzorgingshuizen. Alternatief

voor solventhoudende contactlijmen.

- Hoekstukken van PVC-wandbekleding

- Verlijmen van reductieprofielen en steunprofielen 

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- de ondergronden moeten drukvast, vlak, schoon, blijvend

droog, zuiver, ontstoft en niet vettig zijn

- gebruiksvoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C /

relatieve luchtvochtigheid < 70%

- bescherm de rollen tegen stof en vocht 

Mogelijke ondergronden

- ondergronden op basis van gips*: gipskartonplaten,

gipstegels, pleisterwerk

- polybeton

- cementdekvloeren

- anhydrietdekvloeren*

- geëgaliseerde vloeren

- vezelplaten of OSB3 platen*

- metaal en niet zuigende ondergronden

- geschikt voor vloerverwarming

* op sterk poreuze ondergronden, vooraf een Bostikprimer

gebruiken 

Verwerking

Ontrol en positioneer de kleefband. Zorgvuldig aanwrijven

op de beschermfolie om eventuele luchtbellen te

verwijderen en een perfecte lijmoverdracht te verzekeren.

Verwijder de beschermfolie en positioneer de

vloerbekleding op de kleefband, nadien aanwrijven. Speciaal

bestemd voor binnen- en buitenhoekstukken.
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OPSLAG EN STABILITEIT

18 maanden in de originele en ongeopende verpakking

droog bewaren tussen -10°C en 30°C.

INFORMATIE-AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar. 

Kleur Verpakking Code
doorschijnend rol 48 mm x 50 m 30607859

Technische kenmerken

Type fijne transparante film voorzien

van kunstharsen

Wachttijd geen, onmiddellijke plaatsing

open tijd Aangebrachte tape moet

binnen dezelfde dag voorzien

worden van vloerbekleding

Hoge

temperatuursbestendigheid

- 40°C tot + 120°C

Beloopbaar onmiddellijk

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


