BOSTIK ROLL 240
PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-20

PRODUKTBESKRIVELSE
Forstærket dobbeltsidig tape til montering af forskellige typer gulvmateriale med præformede kanter på trapper. Et godt alternativ
til opløsningsmiddelbaseret kontaktlim. Giver omgående vedhæftning. Høj temperaturresistens. Meget lave emissioner.

ANVENDELSE
Til montering af forskelligt gulvmateriale på trapper. Fungerer til både tekstil-, PVC-, gummi- og linoleumsmaterialer. Kan bruges
til montering af beskyttelsespaneler i sygehusmiljøer. Fungerer mod beton, gulvspartel, forskelligt plademateriale og spartlede
vægoverflader. Fungerer også på massive materialer som f.eks. metal. Fungerer sammen med gulvvarme.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Underlaget skal være fast, jævnt og frit for støv og fedt. Stærkt sugende overflader skal forbehandles med primer. Lad
beskyttelsespapiret blive siddende på tapen, når den fæstes mod underlaget. Tryk på tapen, så der ikke er nogen luftblærer tilbage,
og vedhæftningen bliver maksimal. Fjern beskyttelsespapiret, og monter materialet.

SIKKERHED
Produktets indhold er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt i henhold til gældende lovgivning. Se sikkerhedsdatabladet
for flere oplysninger.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og
anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til
hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets
anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.

TEKNISKE DATA
Egenskaber inden påføring
Materialetype

Dobbeltsidig tape belagt på
armeret væv

Monteringstid

Ubegrænset

Farve

Transparent

Tørretid

Omgående vedhæftning

Arbejdstemperatur

Kan påføres fra +10 til +30
°C

Opbevaringstid

18 måneder i uåbnet emballage ved +20 ºC

Forpakning

50 meters rulle

Temperaturresistens

-40 °C til +120 °C
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