
BOSTIK ROLL 25/50/85
VERSTERKTE KLEEFBAND

VOORDELEN

- onmiddellijke en duurzame bevestiging

- bijzonder sterk

- schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen onmiddellijk

- onmiddellijk beloopbaar

- tast pvc niet aan

- hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C

- geschikt voor vloerverwarming

- onontvlambaar

- oplosmiddelvrij en ftalaatvrij
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PRODUCT

Bostik Roll 25/50/85 is een zelfklevende, gewapende tape

voor het plaatsen van alle types plinten en opgetrokken

plinten. 

TOEPASSINGEN

Zelfklevende, vezelversterkte tape voor het plaatsen van

alle types plinten en plintprofielen voor wandaansluitingen

(pvc, linoleum, rubber), hoekprofielen, textielplinten (tapijt

en vilt), kabelgoten, afwerkingsprofielen,

wandbeschermingsplaten (ziekenhuizen), en diverse

accessoires. Voor vloer- en wandtoepassingen. Alternatief

voor solventhoudende contactlijmen.

Verwerking

Mogelijke ondergronden: polybeton, cementdekvloer,

anhydrietdekvloer*, egalisatielagen, houtvezelplaat of

multiplex*, metaal en niet absorberende ondergronden. 

* op sterk poreuze ondergronden, een geschikte

Bostikprimer gebruiken.

Voorbereiding van de ondergrond:

- dient stevig, volkomen vlak, permanent droog, zuiver,

vetvrij en ontstoft te zijn.

- gebruiken tussen +10 en +30 °C en bij maximum 70% RV.

- de rollen beschermen tegen stof en vocht.

Aanbrengen: Verwijder aan 1-zijde de beschermfolie. Breng

Bostik Roll aan op de ondergrond. Stevig aanwrijven zodat

er geen lucht wordt ingesloten en nagaan dat Bostik Roll

over de gehele oppervlakte hecht. Door de grote

aanvangshechting is er geen correctie meer mogelijk.

Verwijder nu de beschermfolie aan de andere zijde. De

bekleding aanbrengen en goed aanwrijven. 



Bostik Belux

Meulestedekaai 86

9000 Gent

België

www.Bostik.be

B
E

-N
L-

2
0

17
/0

4
/2

7

Bostik BV

De Voerman 8

5215MH 's-Hertogenbosch

Nederland

www.Bostik.nl

Opmerkingen: Bevochtig schaar of mes met water om de

verwerking te vergemakkelijken. BostikRoll wordt altijd

gebruikt op rechte, vlakke en mechanisch sterke

ondergronden. De zijkanten van de rollen zijn beschermd

met siliconenpapier.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. Niet vorstgevoelig. De palletten

niet op elkaar stapelen

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Kleur Verpakking Artikelnummer
Doorschijnend breedte: 25 mm 30607844
Doorschijnend breedte: 50 mm 30607845
Doorschijnend breedte: 85 mm

3 x 50 m

30607846

Technische kenmerken

Basis synthetische harsen op een

versterkt wapeningsnet

Verwerkingstemperatuur +5°C à +30°C

Beloopbaar onmiddellijk

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +120°C

Definitieve hechting na 12 u.

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


