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TECHNISCHE FICHE

Nova Antiskid Tape
ZWARTE, ZELFKLEVENDE ANTISLIP FILM

Semi gevulcaniseerde kwaliteitsrubbers op een PVC-film, voorzien van een 
acrylaatlijm.
Zeer doeltreffende antislip structuur.

Neemt geen vocht of water op.

UV- en ouderdomsbestendig.

Weerstaat temperaturen tot +160°C.

Universeel toepasbaar, zowel binnen als buiten.

Gebruik

Aanbrengen op een droge en zuivere ondergrond. Indien nodig eerst reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +30°C.

Nova Antiskid Tape kan door opwarming makkelijker in model gebracht worden (bv. voor trapneuzen).

Product

Karakteristieken

Nova Antiskid Tape is een semi gevulcaniseerde kwaliteitsrubber op 
een PVC-film, voorzien van een acrylaatlijm. Nova Antiskid Tape is 
zeer goed temperatuurbestendig bij zowel negatieve als positieve 
temperatuurschommelingen en neemt geen water of vocht op.

Toepassingen

• als antislipstrook op trappen van kelders, noodtrappen, 
zwembaden, smeerputten,.

• bij opstapdrempels van vrachtwagens
• als stootband tegen muren en deuren
• als antislipstrook op de onderbodem bij gereedschapskoffers
• als veilig loopvlak op vb. grondverzetmachines

Verpakking

Nova Antiskid Tape - rol 10cm / 106cm 566110000

Technische Eigenschappen

• Toplaag: semigevulcaniseerde rubber.
• Lijmlaag: acrylaatlijm.
• Tussenlaag: PVC-film.
• Kleur: zwart.
• Drukgevoelig: hardt uit door aandrukken.
• Temp. bestendigheid : weerstaat temperaturen 

van -30°C tot +160°C.
• UV-bestendigheid: OK.
• Ouderdomsbestendigheid: OK.
• Dikte: 1,8 mm.
• Vloeistofdicht: uitstekend.
• Hardheid: Shore A 85-95.
• Hechting op BA-staal: 32,5 N/25mm.
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

bitumen eerst testen op hechting.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
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