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Afdekvlies zelfklevend
Beschrijving
Het zelfklevende, lucht- en vloeistofdichte
afdekvlies is ideaal voor het beschermen van
vloeren. Doordat de onderzijde van het
afdekvlies zelfklevend is, kan het niet schuiven
en is er geen slipgevaar.

Lucht- en vloeistofdicht
Zelfklevend
Gemakkelijk verwerkbaar
Geurarm
1 meter breed
Verkrijgbaar in 25 en 50 meter
Dikte circa 3 mm

Zorg voor een veilige werkomgeving en
bescherm tegelijkertijd optimaal bestaande
vloeren.

Eigenschappen
Lucht- en vloeistofdicht, zelfklevend, schokbestendig waterproof en recyclebaar.
Materiaal: 100% polyester
Laagdikte: circa 3 mm
Coating materiaal: LDPE film (45g/m2)
Lijmlaag: 10 g/m2
Product is gecertificeerd door BUREAU VERITAS.

Vorm
Het afdekvlies is wit van kleur.

Verpakking
Het afdekvlies wordt geleverd op rol.
Breedte: 1 meter.
Lengte: verkrijgbaar in 25 en 50 meter.

Houdbaarheid / Opslag
In ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opslaan tussen 0 ºC en 50 ºC. Voorkom
bevriezing. Voorkom contact met open vuur, vonken of zeer hoge temperaturen.

Verwerking
Het afdekvlies is gemakkelijk afrolbaar en eenvoudig te snijden en aan te brengen op een
bestaande vloer. De lijm die gebruikt is voor het zelfklevend effect is volledig wateroplosbaar
en zal weinig tot geen resten achter laten. De afgedekte vloer zal niet beschadigen,
verkleuren, slijten, of anderszins.
Het afdekvlies kan aangebracht worden nadat de vloer 48 uur heeft kunnen drogen en
uitharden. Bij een cementgebonden vloer wachten tot de vloer volledig gedroogd is. Bij
voorkeur binnen 14 dagen weer verwijderen. Wanneer het afdekvlies langer blijft zitten,
kunnen lijmresten achter blijven. Deze kunnen gemakkelijk verwijderd worden met warm water
en zeep.
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Het afdekvlies is geurarm, gebruik in goed geventileerde ruimtes wordt aangeraden.
Voorkom contact met ogen en langdurig contact met de huid. Bij contact met de ogen,
langdurig spoelen met water. Bij langdurig contact met huid, langdurig spoelen met zeep en
veel water. Gebruik van het afdekvlies kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen
met overgevoeligheid voor één of meerdere bestandsdelen van het product.

Ondergrond voorbehandelen
De te beschermen vloer waar het afdekvlies op aangebracht zal worden, dient schoon en
droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere verontreinigingen.

Verwerkingscondities
Ondergrondtemperatuur:

Minimaal -30ºC, maximaal +80ºC

Waarde basis
Bovenstaande gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van de omstandigheden.

Wettelijke kennisgeving
De informatie, en vooral de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en
het eindgebruik van Quartzline producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van
de huidige kennis en ervaring van Quartzline met producten die op de juiste wijze zijn
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk
kunnen de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter
plaatse zodanig zijn dat aan deze informatie en adviezen geen garantie kan worden ontleend
met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt
gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle
bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het
productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.
Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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