GEEN SPIJKERS & SCHROEVEN



Dubbelzijdige montagetape



Verlijmt 120 kg per rol*



Gebruik binnen en buiten



Vochtbestendig

VERPAKKING

Technische fiche – fev 2020
Geen Spijkers&Schroeven Montagetape 120 kg
IDH 1466652

MONTAGETAPE 120 kg

Montagetape 1,5 m x 19 mm

BESCHRIJVING
Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 120 kg is een supersterke dubbelzijdige montagetape voor
eenvoudige, schone, stevige en sterke bevestiging van diverse materialen. Uitermate geschikt voor huishoudelijk
gebruik, binnen en buiten

TOEPASSINGEN
Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 120 kg is geschikt voor het bevestigen van objecten op diverse
vlakke ondergronden zoals hout, tegels, metaal, glas en diverse kunststoffen (zelfs PA, PE en PP). Ideaal voor
wanddecoratie, klokken, intercoms, schappen, plinten, huisnummers, naamplaten, ophanghaakjes, keuken- en
badkameraccessoires enz. Tevens geschikt voor spiegels.
Niet gebruiken op oneffen of onstabiele ondergronden, behangpapier, Teflon®, siliconen of lijmafstotende
ondergronden.

EIGENSCHAPPEN
 1 rol verlijmt tot 120 kg*
 Voor gebruik binnen en buiten
 Vochtbestendig
 Temperatuursbestendig van -40°C tot +90°C
*Onder ideale omstandigheden: bevestiging van vlakke objecten (dikte≤ 10mm) op een metalen ondergrond. Eindsterkte na 24 uur.

TECHNISCHE KENMERKEN







Samenstelling:
Kleur:
Afmeting:
Dikte:
Gebruikstemperatuur:
Temperatuursbestendigheid:

Acrylaatlijm op acrylaatdrager met rode gesiliconiseerde loslaag
Wit
1,5 x 19mm
1 mm
boven 10°C
-40°C tot +90°C

ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN !
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GEEN SPIJKERS & SCHROEVEN
MONTAGETAPE 120 kg

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding materiaal
 Het te verlijmen materiaal moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij voorkeur de ondergrond vooraf ontvetten
met aceton.
Aanbrengen van de lijm
 Raak de lijmlaag, tijdens de verwerking, niet aan met de vingers.
 Breng de tape aan op het te bevestigen voorwerp ( vermijd de vorming van luchtbellen)
 Verwijder de beschermfolie.
 Druk het voorwerp krachtig tegen de ondergrond gedurende 10 sec.
 De volledige eindsterkte wordt behaald na 24 uur.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN
Opslag
Bewaring gedurende 24 maanden in de originele gesloten verpakking.

AANDACHT








Vermijd verwerkingstemperaturen onder +10°C. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen +20°C en +30°C.
Niet gebruiken op oneffen ondergrond, behangpapier, Teflon®, siliconen of lijmafstotende ondergrond.
In geval van gevoelige ondergrond, eerst een voorafgaandelijke test uitvoeren.
De hechtkracht vermindert bij objecten dikker dan 10 mm.
De hechtkracht op materialen anders dan metaal, kan verschillend zijn.
De tape niet aanraken met de vingers. Dit kan de hechtkracht verminderen.
Volledige eindsterkte wordt behaald na 24 uur.

ALTERNATIEVE PRODUCTEN




Pattex Geen Spijkers & Schroeven Verwijderbare Strips kunnen verwijderd worden zonder lijmsporen.
Voorgesneden.
Pattex Geen Spijkers & Schroeven Permanente Strips voor permanente verlijmingen van kleine objecten.
Geen schaar meer nodig.
Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 80 kg voor gebruik binnen.

Belangrijk
De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In
verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder
geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te
controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht
opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex. be
nl

ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN !

www.geenspijkersenschroeven. be
nl
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