Mavoplast bouwtapes
Opslag en veroudering

Mavoplast duct tape

Houdbaarheid is 1 jaar in originele verpakking bij max.
+20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten
direct zonlicht.

Aanbrengtips

Ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij
zijn. Tijdens aanbrengen ferm aandrukken.

Toebehoren
Tape dispenser

Productomschrijving

Deze enkelzijdig klevende tape bestaat uit een waterproof
PE gecoate textiel drager, voorzien van een natuur rubber
kleeflaag.

Voordelen

bestelnr.

omschrijving

914001

tape dispenser

breedte
mm
38/50

verpakking
stuks
1

 Waterbestendig, sterk, flexibel en vervormbaar
 Sterke hechting op gladde en ruwe ondergrond
 Met de hand scheurbaar

Toepassingen

 Vastzetten en repareren van folie, stucloper, kabels en
slangen
 Afdichten, bundelen, maskeren en verpakken

Mavoplast FA - wit

Verwijderbare PVC tape

Besteltabel
bestelnr.
400315

Productomschrijving

Enkelzijdig klevende witte PVC film met de opdruk
‘Removable’. De tape is voorzien van een speciale
rubber kleeflaag met een hoge kleefkracht.

breedte
mm
50

dikte
mm
0,23

rollengte
m
50

verpakking
klein/groot
1/24

Mavoplast aluminium tape

Voordelen

 Goed schoon verwijderbaar van de meeste oppervlakken tot zes weken na het aanbrengen
 Met de hand scheurbaar
 De soepele film is strak om profielen te wikkelen
 Geeft goede mechanische bescherming

 Tijdelijk beschermen van kozijnen bij afbouw-,
stukadoors- en gevelreinigingswerkzaamheden
 Tijdelijk vastzetten van folie/hoekbeschermers
 Beschermen van plinten, trappen, dorpels,
vensterbanken tijdens afbouwwerkzaamheden
 Beschermen van profielen tijdens transport

Besteltabel
400311

Aluminiumfolie voorzien van een synthetisch rubber
kleeflaag, afgedekt door een schutlaag.

Voordelen

Toepassingen

bestelnr.

Productomschrijving

 Barrière tegen water en waterdamp
 Hoge weerstand tegen doorslijten, uitstekend bestand
tegen veroudering en vlamvertragend

Toepassingen

 Afdichten van naden van isolatiedekens-/platen en
luchtbehandelings-/afvoerkanalen

Besteltabel
breedte
mm
50

dikte
mm
0,15

rollengte
m
33

verpakking
klein/groot
6/36

bestelnr.
400318

breedte
mm
50

dikte
mm
0,06

rollengte
m
50

verpakking
klein/groot
1/24
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Mavoplast Duplex

Mavoplast foamtape

Dubbelzijdig klevende textieltape

Dubbelzijdig klevende PE foamtape

Productomschrijving

Productomschrijving

Een dubbelzijdig klevende textieltape met een hoogwaardige rubber kleeflaag die wordt afgedekt door een
gesiliconiseerde papieren schutlaag.

Een dubbelzijdig klevende polyethyleenfoamtape (met
gesloten celstructuur) met een rubber kleeflaag, voorzien
van een papieren schutlaag.

Voordelen

Voordelen

 Hecht goed bij lage temperaturen
 Goed schoon verwijderbaar van de meeste
ondergronden, niet voor kunststeen/marmer

 Hoge aanvangskleefkracht
 Zeer goed bestand tegen hoge afschuifbelasting
 De foam is thermisch isolerend, blijft flexibel, verkleurt
niet en neemt bijna geen vocht op
 Vangt trillingen, oneffenheden in de ondergrond en
uitzettingsverschillen goed op

Toepassingen

 Vastzetten van vloerbedekking, folie e.d.
 Maken van lasverbindingen

Toepassingen

Besteltabel
bestelnr.
402201

breedte
mm
50

dikte
mm
0,23

rollengte
m
23

verpakking
klein/groot
1/5

 Montage van lichtkoepels en lichtstraten
 Bevestiging van spiegels, panelen, displays, etc.
 Montage van gevelbeplating i.c.m. montagelijm

Besteltabel
bestelnr.

Mavoplast 42

402301

PVC tape - oranje

breedte
mm
12

Productomschrijving

Mavoplast 88

Voordelen

Productomschrijving






Voordelen

Een enkelzijdig klevende PVC film, voorzien van een rubber
kleeflaag.

Blijft soepel bij lage temperaturen
Met de hand scheurbaar
De soepele film is strak om profielen te wikkelen
Geeft goede mechanische bescherming

Toepassingen

 Tijdelijk vastzetten van folie, etc.
 Afdichten, bundelen, maskeren en verpakken

rollengte
m
33

verpakking
klein/groot
1/24

Bekistingstape - geel

Een enkelzijdig klevende PVC film, voorzien van een zeer
dikke en zachte witte rubber kleeflaag.

 Hecht op vettige en moeilijke ondergronden
 Bestand tegen water, oliën, vetten, corrosieve
chemicaliën en zuren

Toepassingen

 Afplakken naden van betonbekisting

Besteltabel
400303

breedte
mm
38

dikte
mm
0,11

rollengte
m
33

verpakking
klein/groot
8/24

400304

50

0,11

33

6/18

bestelnr.

dikte
mm
2
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Besteltabel
bestelnr.
400204

breedte
mm
50

dikte
mm
0,158

rollengte
m
33

verpakking
klein/groot
6/18

Naast deze bouwtapes bieden wij u tevens vele typen
afdichtingstapes, te vinden op plakagroup.nl
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