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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.

UV- en weerbestendige, dUbbelzijdige, zelfkleVende 
schUimtape Voor binnen en bUiten.

car fix
1493144 - Bison Car Fix Blister 1,5 m x 19 mm nl/Fr

Verwerking
gebruiksaanwijzing:
Markeer eerst de hoeken van het object op het oppervlak, want bevestigde 
objecten kunnen nauwelijks verplaatst worden zonder de plakstrips te 
beschadigen. Breng voldoende tape aan op de achterzijde van het te bevestigen 
voorwerp (2 cm per 120 g). Verwijder de beschermende film, zet het object op 
zijn plaats en druk stevig aan. 
Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentine
tips: Kleeflaag van de tape zo min mogelijk met de vingers aanraken; dit 
vermindert de hechting.

teChnisChe eigensChappen
Goed
Goed

teChnisChe speCiFiCaties
Zwart

opslagCondities
Minimaal 24 maanden na productie.  Opslaan op een droge, koele vorstvrije 
plaats. 

produCtomsChrijVing
UV- en weerbestendig, zwart, dubbelzijdige zelfklevende schuimtape voor 
gladde en vlakke ondergronden binnen en buiten. Ideaal voor het bevestigen 
van accessoires in bijvoorbeeld auto’s en caravans.

toepassingsgeBied
Voor een snelle, schone en eenvoudige bevestiging van accessoires in auto’s, 
boten en caravans, zoals decoratieve strips, derde remlichten, typeplaatjes, 
verkeers- en waarschuwingsborden en thermometers. Hecht op vlakke en 
gladde oppervlakken. Niet geschikt voor toepassing op ruwe oppervlakken 
(steen, sierpleister) en vinyl wandbekleding.

eigensChappen
· UV- en weerbestendig
  Voor gebruik binnen en buiten
· Sterk: 120 g/2 cm tape
· Snel
· Zwart

VoorBereiding
Verwerkingsomstandigheden: Aanbrengen op een ondergrond, die 
ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de 
meest optimale hechting  tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. 15 °C - 
25 °C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.
eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.


