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Beschermingstechniek en Stofbeheersing 

Slijtvaste Heavy Duty Kwaliteit 
Pluisvrij en afveegbaar 
Absorbeert 
Extreme Antislip folie 
Veilige werkvloer 
Herbruikbaar 
Vloeistof dichte bescherming 

Vloerbescherming 

Multifloor cover HD 
productinformatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Product definitie Dubbel en compact gestikt absorberend katoenvezelvlies met slijtvaste 

Polypropyleen toplaag, thermisch gelamineerd met een scheurvrije en 
vloeistofdichte antislip PE folie. 

 
 Toepassingsgebied Afdekken en beschermen onder extreme omstandigheden. Voorkomt 

vervuiling en beschadiging, ook bij intensief gebruik, van harde oppervlaktes 
zoals vloeren, meubels, trappen, bordessen, galerijen, prefab beton, 
metselwerk, kolommen etc. Uitermate geschikt voor situaties waar  met 
vloeistoffen zoals verf, lakken, verdunner en oliën of gips wordt gewerkt. 

 
 Eigenschappen - Extreem slijtvast (Polypropyleen toplaag) 
  - Vloeistof/dampdichte PE extreme antislip folie aan de onderzijde  
  - Absorberend door katoenen vezelvlies 
  - Gemorste vloeistoffen worden niet over het hele oppervlak uitgesmeerd 
  - Wordt niet glad en draagt bij aan een veilige werkplek 
  - Beschermt voor mechanische beschadigingen  
  - Meermaals te gebruiken 
  - Pluisvrij, afveegbaar en afzuigbaar door Polypropyleen toplaag 
 
 Technische data Drager  LDPE antislip folie, thermisch gelamineerd met 
  Buffer  absorberende katoenen textielvezel gecoat met 
  Toplaag  Polypropyleen  Spinnvlies 
  Kwaliteit  ca. 250 g/m² 
  
 Levering Rollen à 50 m Breedte 1 m VE=2 rollen of pallet=12 rollen Art. 4.01.151 
 
 Kleur grijs 
 
 Verwerking De rollen uitrollen – Banen naast elkaar leggen – indien nodig vastzetten met 

dubbelzijdig Exhibition Tape of enkelzijdig Montagetape – Op trappen 
eventueel met latjes vastzetten.  

 
 Opmerking Uitgave januari 2018. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen 

voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze 

producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een 

garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten.  Aan de inhoud van deze 

 Sellco © 2018 uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  


