
6302408 20180615Bison International B.V. - P.O. Box 160 -  NL 4460 AD Goes 1www.bison.net

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.

Extra stErkE, vErwijdErbarE dubbElzijdigE montagEtapE
doublEfix binnEn vErwijdErbaar

6302408 - Bison DouBlefix Binnen VerwijDerBaar Blister 1,5 m nl/fr

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.

Verwerking
2 cm per 350 g
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. Verwijderen: trek de tape eenvoudig van de ondergrond. Laat geen resten 
achter. 
tips: Kleeflaag van de tape zo min mogelijk met de vingers aanraken; dit 
vermindert de hechting.

DroogtijDen*
ca. 24 uur.
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

technische eigenschappen
Goed
-20°C tot +75°C
Matig

technische specificaties
Foam met synthetische rubber
Wit
Bijzondere specificaties: Scheurbaarheid: goed.

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

 

proDuctomschrijVing
Extra sterke dubbelzijdige tape voor de montage en het vastzetten van objecten 
in binnenruimten. Het eenvoudige alternatief voor schroeven en spijkers. Kan 
verwijderd worden zonder sporen achter te laten. Biedt een veilige greep 
op vrijwel alle gladde oppervlakken, zoals metaal, tegels, plastic, glas en 
gelakt hout. Ideaal voor de montage van spiegels, houders, borden, haken, 
rekelementen, kabelkanalen, decoratieve objecten, decoratieve profielen, en 
nog veel meer. Volledig belastbaar na 60 minuten. Vochtbestendig.

toepassingsgeBieD
Voor het snel, schoon, gemakkelijk en tijdelijk 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
· Dubbelzijdige montagetape
  extra sterk
· verwijderbaar
  voor gladde oppervlakken
· voor binnen
· vochtbestendig
· temperatuurbestendig
· schoon, makkelijk, snel


