
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Krachtige kleefband bedekt met plastic stekels in de vorm van
paddenstoelen die in elkaar grijpen wanneer er op gedrukt wordt.
Dit systeem zorgt voor een onzichtbare bevestiging die losgemaakt en
weer vasgemaakt kan worden.
Het dubbelzijdige klittenband zorgt voor een veilige en snelle
bevestiging zonder boren op iedere ondergrond (verf, behang, hout,
plastic, tegels, metaal, glas...)

Technische details
Maximale draagweerstand (kg/cm²): 3,5
Dichtheid van de stekels per cm²: 42.
Installatietemperatuur (°C): +15 tot +30.
Temperatuurvastheid (°C): -30 tot +90.

Richtlijnen
Maximale hechting na 24 uur.

Toepassingen
Inrichting van werkplaats en voertuig, bevestiging van
signaleringsborden, kantoorbenodigdheden, installatie van panelen
voor toegang tot kabels, luchtroosters, enz.

Gebruiksmethode
1. De te verlijmen oppervlakken zorgvuldig ontvetten en ontstoffen.
2. 2 stroken band afknippen op de gewenste lengte.
3. 30 seconden lang stevig op de te verlijmen stroken drukken.
4. De 2 stroken (op elkaar) drukken en goed luisteren of u de klik hoort

die de goede bevestiging garandeert.
5. Voor het losmaken de 2 stroken eenvoudigweg van elkaar los

trekken.

Kenmerken
Lengte (m) : 2
Breedte (mm) : 25
Dikte (mm) : 5.4

Voordelen
Boren niet nodig.
Kan steeds opnieuw losgemaakt worden.
Praktische verpakt op een rol.
Zeer goede vochtbestendigheid.

Dubbelzijdige kleeftape 2 m
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Karton
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 14,5
Diepte (cm) : 14,5

Netto gewicht (kg) : 0,09
Bruto gewicht (kg) : 0,11

Karton
Hoogte (cm) : 30
Lengte (cm) : 15,5
Diepte (cm) : 15,5

Netto gewicht (kg) : 1,1
Bruto gewicht (kg) : 1,2410x

Pallet
Hoogte (cm) : 155
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 210,8
Bruto gewicht (kg) : 220,81700x
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