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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.

Vochtbestendige 2-zijdige zelfkleVende schuimtape Voor 
binnen

doublefix binnen
1493044 - Bison DouBlefix Binnen Blister 1,5 m nl/fr

Gebruiksaanwijzing:
Markeer allereerst de hoeken van het voorwerp op de achtergrond, omdat 
eenmaal bevestigde voorwerpen praktisch niet meer verschoven kunnen 
worden zonder dat de lijmstrips beschadigen. Breng voldoende tape aan op 
de achterzijde van het te bevestigen voorwerp (2 cm per 350 g). Verwijder de 
beschermfolie. Breng het voorwerp op de juiste plaats aan en druk zeer goed 
aan. 
Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentine

technische eiGenschappen
Goed

technische specificaties
Wit
Bijzondere specificaties: Beschermfolie: wit siliconenpapier
Lijm: synthetische rubber
Drager: PE-schuim
Dikte zonder liner [μm]: 900
90° afpelsterkte op staal (N/25 mm): 43

testconDities / uitVoerinG
De hechtsterkte is afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlak en materiaal 
en diepte van het object; de maximale hechting wordt bepaald door het 
verlijmen van vlakke metalen voorwerpen (diepte <10 mm) op gladde en 
schone metalen oppervlakken.

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

 

proDuctomschrijVinG
Vochtbestendige 2-zijdige zelfklevende schuimtape voor gladde en vlakke 
ondergronden binnen.

toepassinGsGeBieD
Voor het snel, schoon en gemakkelijk bevestigen van voorwerpen op vlakke 
en gladde ondergronden (keramische tegels, glas, metaal, formica) binnen: 
spiegels, zeepbakjes, muurhaakjes, naamplaatjes, plastic houders, affiches etc. 
Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes. Niet geschikt voor toepassing op ruwe 
oppervlakken (steen, sierpleister) en vinyl wandbekleding.

eiGenschappen
· Vochtbestendig
· Grote hechtkracht: 350 g / 2 cm tape
· Snel
· Wit

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.
Voorbehandeling oppervlakken: Voor het beste resultaat de te lijmen 
oppervlakken eerst reinigen (bijvoorbeeld met alcohol of terpentine).

VerwerkinG
2 cm per 350 g


