
PRODUKTBESKRIVELSE
Spesialtape for våtromsveggmatter. Svært tynn for ikke å synes gjennom en veggmatte. Bra alternativ til løsningsmiddelbasert 
kontaktlim. Fester seg umiddelbart. Høy temperaturbestandighet. Svært lave utslipp.

BRUKSOMRÅDE
For montering av gulv- og veggmatter av PVC i våtrom. Fungerer utmerket for ytre og indre hjørner samt overlappsliming ved gulv- 
og veggvinkel. Fungerer på betong, gulvsparkel, forskjellig skivematerialer og veggsparklede overflater. Fungerer også med tette 
materialer. Fungerer med gulvvarme. BOSTIK ROLL SD 50 er spesielt tilpasset for både konkave og konvekse vinkler.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Underlaget må være fast, jevn, uten vann og fett. Kraftig sugende overflater forbehandles med primer. La beskyttelsespapiret sitte 
fast på teipen når den festes på underlaget. Trykk til på teipen slik at luftbobler fjernes og festet blir fullgodt. Fjern beskyttelsespapiret 
og monter materialet.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er i tråd med gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for 
ytterligere informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og an-
befalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet 
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig 
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke 
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
BOSTIK ROLL SD 50



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring

Materialtype Dobbeltsidig tynn teip uten 
armering

Monteringstid Ubegrenset

Farge Transparent

Tørketid Fester seg umiddelbart

Arbeidstemperatur Kan påføres fra +10 til +30°C

Lagringstid 18 måneder i uåpnet pakning 
ved +20oC

Pakning 50 meters rull

Temperaturbestandighet -40°C til +120°C
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