
BOSTIK ROLL 740
VERSTERKTE KLEEFBAND

VOORDELEN

- Onmiddellijke plaatsing zonder wachttijd

- Gemakkelijke, nette plaatsing; herpositionering

mogelijk

- Aanvullende randtape meegeleverd

- Raster met microgaatjes: perfecte hechting

- Naden in de vloerbedekking kunnen onmiddellijk

worden gelast

- Interieurinrichting mogelijk onmiddellijk na de

plaatsing

- Tast het esthetische aspect van de bekleding na

verloop van tijd niet aan

- Nadien gemakkelijk verwijderbaar

- Onbrandbaar

- Zonder oplosmiddelen, zonder ftalaat

- Zeer geringe uitstoot van VOS: klasse A+/EC1 Plus

- In overeenstemming met de LEED- en BREEAM-

vereisten
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PRODUCT

Zeer brede, verwijderbare kleefband, speciaal bestemd om

soepele vloerbekleding correct op zijn plaats te houden

TOEPASSING

Zeer brede, verwijderbare kleefband, speciaal bestemd om

soepele vloerbekleding correct op zijn plaats te houden op

oude bekledingen of op nieuwe ondergronden. Eveneens

geschikt voor het tijdelijk aanbrengen van bekledingen:

salons, beurzen, tentoonstellingen, evenementen,

winkelzaken. De vloerbekleding en kleefband kunnen nadien

gemakkelijk in één keer worden verwijderd.

- Heterogene en homogene PVC in banen

- Geëxpandeerd vinyl met reliëf

- Synthetische vloerbedekking met onderkant in vilt,

onderkant in schuimstof, Action Bac en naaldvilt.

- Raadpleeg ons voor andere bekledingen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

 - De ondergronden moetendrukvast, vlak, schoon, blijvend

droog, netjes, ontstoft en niet vettig zijn.

 - De vochtigheid van de ondergronden moet in

overeenstemming zijn met de beroepsregels voor het

plaatsen van vloerbekledingen.

- Gebruiksvoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C/

relatieve vochtigheid minder dan 70%.

- Geleidelijk opnieuw bedekken na het weghalen van de

beschermende papierstrip.

- Bewaar de rollen op geklimatiseerde, droge plaatsen,

beschut tegen zonlicht.

Mogelijke ondergronden

Nieuwe ondergronden

- Gietvloeren op basis van cement of anhydriet

- Geëgaliseerde ondergronden

- Spaanplaten, multiplex platen of OSB3

- Metaal

 - Compatibel met vloerverwarming 

Oude, gelijmde bekledingen (renovatie)

compacte PVC, halfflexibele vloertegels, tegels. Raadpleeg

ons voor andere ondergronden.

Voorbereiding van de ondergrond

Controleer of de bestaande vloerbekleding goed vast zit.

Deze moet volvlaks verlijmd zijn en goed vastzitten op de

ondergrond. Maak het hele oppervlak schoon met

natronloog en spoel dan met water na. Alle gebreken in het

oppervlak van de bestaande ondergronden moeten vooraf

worden behandeld.

Verwerking

1/ De plaatsing moet worden uitgevoerd in

overeenstemming met de plaatsingsvoorschriften

verstrekt door de fabrikant van de vloerbekleding. De tape

moet 48 u vóór de plaatsing samen met de vloerbekleding

worden opgeslagen in de ruimte waar ze zal worden

aangebracht.
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2/ Voer een oriënterende test uit om te controleren of de

Bostik Roll 740 goed op de voorbereide ondergrond blijft

zitten.

3/ Ontrol de meegeleverde randtape en breng deze aan de

randen van het vloeroppervlak. Dit vergemakkelijkt de

plaatsing langs de wanden. Plaats de kleefband en druk

goed aan. De beschermfolie niet verwijderen.

4/ Ontrol een eerste strook Bostik Roll in de richting waarin

de vloerbekleding zal worden geplaatst en laat deze

overlappen op de randtape rondom. Breng de kleefband

verder aan met behulp van een borstel. De volgende banen

tegen elkaar aan plaatsen, parallel aan de eerste. De laatste

strook moet overlappend met de randtape en met de

voorlaatste strook worden aangebracht. Verwijder de

overtollige kleefband van de overlappingen met dubbele

snit. De beschermfolie niet verwijderen. Aanbrengen van

Bostik Roll 740 beperken tot de oppervlaktes die nog

dezelfde dag kunnen worden voorzien van vloerbekleding.

5/ Daarna kunnen de banen vloerbekleding worden

gepositioneerd en de plinten worden gesneden. De banen

vloerbekleding voor de helft terugplooien en de

beschermfolie verwijderen van de Bostik Roll 740, te

beginnen bij de randen. De beschermfolie afsnijden op 20

cm van de teruggeplooide baan vloerbekleding zodat de

andere helft van deze baan correct kan worden geplaatst.

De vloerbekleding op de bostik roll 740 plaatsen en

zorgvuldig walsen. Steeds van het midden naar de randen

toe werken.

6/ De vloerbekleding extra gladstrijken ter hoogte van de

aansluiting met de wanden. Plaats de volgende baan op

dezelfde wijze.

Bij het dubbelsnijden van vloerbekleding de ondergrond en

kleefband beschermen met een metalen lat. 

LASSEN VAN DE VERBINDINGSNADEN

De verbindingsnaden kunnen onmiddellijk na het

aandrukken van de vloerbekleding worden gelast.

VERWIJDERING VAN DE VLOERBEKLEDING

Verwijderen gaat gemakkelijk en snel, zelfs vele jaren later.

Zodra de bestaande ondergrond is schoongemaakt, kan er

opnieuw vloerbekleding op worden geplaatst.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maand in de originele ongeopende verpakking tussen

+10°C en +30°C, op een droge plaats bewaren.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar

Technische kenmerken

Type fijn geperforeerd raster

voorzien van kunstharsen

Verwerkingstijd onbeperkt (voordat de

beschermende papierstrip

wordt weggenomen).

Beloopbaar onmiddellijk

Verbruik 1 rol = 18,5 m²

Kleur Verpakking Code
doorschijnend 1 rol van 25 m x 240 mm

1 extra randtape van 50 mm x

25 m

30607858

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 HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0) 73-6 244 244
 BE + 32 (0) 9 255 17 17


