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DOUBLEFIX UNIVERSEEL
EXTREEM STERKE, DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE

PRODUCTOMSCHRIJVING
Extreem sterke, dubbelzijdige tape voor de permanente
montage en bevestiging van voorwerpen voor binnen en buiten.
De superkrachtige montagetape voor universeel gebruik. Biedt
een permanent en veilig houvast op vrijwel alle gladde en licht
ruwe oppervlakken, zoals metaal, tegels, kunststof, glas, hout,
gips, steen en beton. Ideaal voor het bevestigen van borden,
huisnummers, houders, haken, plankelementen, kabelgoten,
decoratieve voorwerpen, profielen en nog veel meer. Volledig
belastbaar na 60 minuten. Vochtbestendig.

TOEPASSINGSGEBIED
Ideaal voor de bevestiging van borden, huisnummers, houders,
haken, plankelementen, kabelgoten, decoratieve voorwerpen en
profielen enz. op vrijwel alle gladde en licht ruwe oppervlakken
binnen en buiten. Geschikt voor metaal, tegels, kunststof, glas,
hout, gips, steen en beton.

EIGENSCHAPPEN
· Dubbelzijdige montagetape
· Extreem hoge kleefkracht
· Universeel inzetbaar
· Voor gladde en ruwe oppervlakken
· Voor binnen en buiten 
· Vochtbestendig
· 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. Voor de bevestiging van voorwerpen
die zwaarder zijn dan 4 kg zijn meerdere stroken vereist die
verticaal worden verdeeld met een onderlinge afstand van 3-5
cm. Verwijder de beschermende laag zonder de kleeflaag aan
te raken. Bevestig het product op de gewenste plaats en druk
het 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: Polyethylene foam

Basisgrondstof: Synthetisch rubber

Chemicaliën-
bestendigheid:

Beperkt

Kleur: Wit

Holding power: >168h at RT (3kg)

Initial tack: Hoge

Minimale
temperatuurbestendigheid:

-10 °C

Maximale
temperatuurbestendigheid:

75 °C

Vochtbestendigheid: Goed

Afpeladhesie: PE 6,0 N/25mm

Treksterkte (N/25 mm) ca.: 45 N/25 mm

Dikte (mm): 0.9 mm

UV-bestendigheid: Goed

VERPAKKINGSGROOTTES
Tape: 1,5m x 19mm 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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