
PRODUCT
Bostik Kunstgras Lijmband is een zeer sterke en

vochtbestendige hechtband.

TOEPASSINGEN
Lijmband om, in combinatie met patronen Bostik

Kunstgraslijm of Bostik Kunstgraslijm 2-Componenten,

kunstgrasnaden vrijwel onzichtbaar te verlijmen.

EIGENSCHAPPEN
- Spunbonded polyester 135 g/m² gelamineerd met 20μ PE

 folie.

- Vezelige sluier voor een optimale aanhechting aan beide

 zijden.

- Volledig lijmdicht.

- Compact formaat.

- Kleur wit.

VERWERKING
Sla voor het lijmen de kunstgrasrollen terug. Rol de lijmband

tussen 2 delen kunstgras uit. Breng op het lijmband 1-

compomponent Bostik Kunstgraslijm (waaiervormig

patroon) of Bostik Kunstgraslijm 2-Componenten aan. De

lijm dient in een strookbreedte van ongeveer 15-20 cm op het

band te worden aangebracht.

Sla na het aanbrengen van de lijm het kunstgras terug en

druk het kunstgras aan.

OPSLAG EN STABILITEIT
Opslaan op de een droge, koele en donkere plek (voorkom

zonlicht).

INFORMATIEAANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

- Zeer sterk

- Eenvoudig aan te brengen

- Volledig lijmdicht

- Uitermate vorstbestendig

VOORDELEN

HECHTBAND VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS

Kunstgras Lijmband



Technische kenmerken

Basis
Met vlies versterkt polyester 
en gelamineerd met 20 μm 
PE folie

Dikte 0,65 mm (DIN EN ISO 29073-2)

Specifiek gewicht 170 g/m² (DIN EN 29073-1)

Trekweerstand in
lengterichting

230 N/50 mm (DIN EN 29073-3)

Trekweerstand in
breedterichting

210 N/50 mm (DIN EN 29073-3)

Verwerkingstemperatuur vanaf 5°C

BOSTIK HOTLINE
 

Smart help +31(0)73 6244244

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de 

documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor 

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling 

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen 

en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be N
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Breedte 
(mm)

Lengte
(m)

Art. nr. Verpakt per

300 10 4

300 30 -

300 100 -


