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TECHNISCHE FICHE

Two Way Tape
DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE VOOR PERMANENTE BEVESTIGINGEN

Zeer sterke hechting, grote treksterkte en elasticiteit.

Bestand tegen olie, brandstoffen, diesel, chemicaliën en weersinvloeden.

Proper en eenvoudig in gebruik.

Permanente hechting op zuivere oppervlakken.

Herpositioneerbaar.

Gebruik

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

Product

Karakteristieken

Two Way Tape bestaat uit een 0,8 mm zwart, kruisverbonden, 
gesloten cellulair polyethyleen schuim, aan beide zijden bedekt met 
een acrylaatlijm. Two Way Tape heeft zeer  hoge adhesieve en 
cohesieve eigenschappen met de mogelijkheid tot herpositioneren. 
Two Way Tape heeft bovendien een hoge hechtkracht en is 
uitstekend bestand tegen alle weersinvloeden en oliën. Two Way 
Tape is verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen om het werk te 
vereenvoudigen.

Toepassingen

• montage van naamplaten en letters
• montage van sierlijsten en emblemen op wagens
• montage van binnen- en buitenbekleding
• montage van spoilers
• montage van electronica-componenten
• ideaal bij hoge temperatuurschommelingenVerpakking

Two Way Tape - rol 6mm / 10m 550068000

Two Way Tape - rol 12mm / 10m 550128000

Two Way Tape - rol 15mm / 10m 550158000

Two Way Tape - rol 19mm / 10m 550198000

Two Way Tape - rol 25mm / 10m 550258000

Technische Eigenschappen

• Schuim: zwart kruisverbonden gesloten cellulair 
polyethyleen.

• Lijm: acrylaathars, reageert op druk.
• Rugzijde: groene polyethyleenfilm eenzijdig 

behandeld met silicone.
• Densiteit: 100 kg/m³.
• Hechting op staal: 1365 g/20 mm (7 dagen/20°C).
• Schuifspanning: 7.5 kg/cm².
• Eigenschappen: hoge trekkracht; goed bestand 

tegen weersinvloeden en oliën.
• Eindgebruikstemperatuur bereik na 7 dagen: van 

-40°C tot +100°C.
• Minimum toepassingstemp.: +10°C.
• Dikte: 0.9 mm.
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

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

vorstvrij.
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