
BOSTIK ROLL RF50/RF100
KLEEFBAND VOOR DE RENOVATIE VAN VLOEREN

VOORDELEN

- Gemakkelijk later te verwijderen

- Onmiddellijke plaatsing, geen wachttijd

- Onmiddellijk beloopbaar

- Gemakkelijke en propere plaatsing, herpositioneren is

mogelijk

- microgeperforeerd raster: voorkomt blaasjes bij het

plaatsen

- naden kunnen onmiddellijk gelast worden

- tast de vloerbekleding niet aan

- geschikt voor vloerverwarming

- onontvlambaar

- Zonder solventen of ftalaten

- Heel emissie-arm: klasse A+ / EC1 Plus
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PRODUCT

Verwijderbare kleefbanden, speciaal ontworpen voor het

plaatsen van soepele vloerbekleding bij renovaties.  

TOEPASSING

Verwijderbare kleefbanden, speciaal ontworpen voor het

plaatsen van soepele vloerbekleding bij renovaties.

Garandeert de fixering van de vloerbeklding aan de randen

van de oppervlakte (Bostik Roll RF50) en ter hoogte van de

voegen tussen de banen (Bostik Roll RF100). Voornamelijk

bestemd voor het halfzwevend plaatsen van homogene en

heterogene PVC-vloerbekleding in banen. 

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- de ondergrond moet drukvast, vlak, schoon, blijvend

droog, ontstoft en niet vet zijn

- verwerkingswoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C /

RV < 70%

- bescherm de rollen tegen stof en vocht en bewaar ze uit

de zon

Mogelijke ondergronden

- half-elastische tegels met of zonder asbest

- oude geëgaliseerde ondergronden

- vezelplaten of OSB3-platen

- metaal en niet-zuigende ondergronden

- andere ondergronden: raadpleeg Bostik

Voorbereiding van de ondergrond

Controleer of de bestaande vloerbekleding goed vast zit aan

de ondergrond, deze moet volvlakkig verlijmd zijn. Reinig de

volledige oppervlakte met een sodawasmiddel, nadien

spoelen met water. Alle gebreken van de bestaande

ondergrond moeten vooraf worden behandeld.

Verwerking

Voer eerst een test uit om de fixering op de ondergrond te

verifiëren. De plaatsing moet conform met de voorschriften

van de fabrikant van de vloerbekleding uitgevoerd worden.

De rollen kleefband bij de vloerbekleding stockeren. 

Fixering van de vloerbekleding aan de randen:

Ontrol en positioneer de kleefband Bostik Roll RF50 op de

grond aan de randen van de kamer zonder de beschermende

papierstrip te verwijderen. Positioneer de stroken

vloerbekleding. Verwijder de vloerbekleding even van de

oppervlakte zodat u de beschermende papierstrip kunt

verwijderen. Leg de stroken op de kleefband. Eerst

aanwrijven, dan afvlakken.

Verbinding tussen de stroken vloerbekleding:

positioneer de kleefband Bostik Roll RF100 op de grond,

precies waar 2 banen tegen elkaar liggen. Deze moeten

nauwsluitend tegen elkaar aan liggen met de naad in het

midden van de kleefband. De banen aan de randen omhoog

tillen. Verwijder de beschermende papierstrip van de Bostik

Roll RF100.  Leg de stroken op de kleefband, daarna

aanwrijven



Bostik Belux

Meulestedekaai 86

9000 Gent

België

www.Bostik.be

B
E

-N
L-

2
0

17
/0

5
/0

2

Bostik BV

De Voerman 8

5215MH 's-Hertogenbosch

Nederland

www.Bostik.nl

Lassen van de verbindingsnaden

De verbindingsnaden kunnen onmiddellijk na het

aandrukken van de vloerbekleding worden gelast.

Verwijdering van de vloerbekleding

Verwijderen gaat gemakkelijk en snel, zelfs vele jaren later.

Zodra de bestaande ondergrond is schoongemaakt, kan er

opnieuw vloerbekleding op worden geplaatst.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maand in de originele ongeopende verpakking tussen

+10°C en +30°C, op een droge plaats bewaren.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar

Kleur Verpakking Code
doorschijnend RF50: 48 mm x 25 m 30607860
doorschijnend RF100: 96 mm x 25 m 30607861

Technische kenmerken

Type Synthetische harsen op een

versterkt wapeningsnet

Wachttijd geen, onmiddellijke plaatsing

Open tijd Aangebrachte tape moet

binnen dezelfde dag voorzien

worden van vloerbekleding

Verwerkingstijd onbeperkt (voor het

verwijderen van de

beschermende papierstrip)

Beloopbaar onmiddellijk

Verbruik 1 rol = 25 m

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0) 73-6 244 244
 BE + 32 (0) 9 255 17 17


