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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.

Ultra sterke, heavy-dUty, dUbbelzijdige montagetape.
doUblefix Universeel

6311829 - Bison DouBlefix universeel Tape CarD 1,5 m x 19 mm nl/fr 

eisen oppervlakken: Oppervlakken moeten stevig, schoon, droog en stofvrij 
zijn.
voorbehandeling oppervlakken: Voor het beste resultaat eerst de 
oppervlakken schoonmaken (bv met alcohol of terpentine)

verwerking
gebruiksaanwijzing:
Bevestig Doublefix Universeel op het voorwerp dat
gemonteerd moet worden. Verwijder de beschermende folie zonder de lijm aan 
te raken. Bevestig het voorwerp op de gewenste plaats en druk hard aan. 
vlekken/resten: Lijmresten zijn met terpentine te verwijderen.
aandachtspunten: Verwijder de beschermende folie zonder de lijm aan te 
raken, dit kan de kleefkracht verminderen.

DroogTijDen*
ca. 60 minuten
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TeChnisChe eigensChappen
Goed
-10°C to +75°C

TeChnisChe speCifiCaTies
doorschijnend
Transparant

TesTConDiTies / uiTvoering
De kleefkracht is afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlak en van het
materiaal en diepte van het voorwerp; maximale hechting wordt behaald met 
platte
metalen voorwerpen (diepte <10 mm) op gladde en schone metalen 
oppervlakken.

opslagConDiTies
 Op een droge, koele en vorstvrije plaats bewaren.

verpakkingsgrooTTes
Tape: 1.5 m x 19 mm op blisterkaart

 

proDuCTomsChrijving
Ultra sterke, heavy-duty, dubbelzijdige montagetape voor
binnen en buiten. Ideaal voor permanente en veilige bevestiging van 
voorwerpen. Snel,
schoon en gemakkelijk in gebruik. Vocht- en temperatuurbestendig. Ideaal voor 
permanente en veilige bevestiging van borden, huisnummers, haken, rekken en
nog veel meer op vrijwel alle gladde en ruwe oppervlakken zoals
metaal, tegels, hout of steen, binnen en buiten. Niet geschikt voor de gevoelige 
(zoals behangpapier) en
anti-kleef gecoate oppervlakken (zoals PTFE). Na 60 minuten volledig 
belastbaar.

ToepassingsgeBieD
Ideaal voor permanente en veilige bevestiging van borden, huisnummers, 
haken, rekken en
nog veel meer op vrijwel alle gladde en ruwe oppervlakken zoals
metaal, tegels, hout of steen, binnen en buiten.  

eigensChappen
· dubbelzijdige montagetape
· extreem hoge kleefkracht
· universeel gebruik
· voor gladde en ruwe oppervlakken
· voor binnen en buiten
· waterbestendig
· temperatuurbestendig
· schoon, makkelijk en snel

voorBereiDing
verwerkingsomstandigheden: Minimum verwerkingstemperatuur 10°C.


