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Beschermingstechnieken en Stofbeheersing 

Hoge beschermingsfactor 
Zelfhechtend 
Afveegbaar 
Veilige werkvloer 
Herbruikbaar 
Vloeistof dicht 
Pluis- en scheurvrij 

4.02.125 

Bestel hier 

Trapbescherming 

Easy Floorcover 
productinformatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Product definitie Zelfhechtend, ondoordringbaar, synthetisch vezelvlies. Bestaand uit drie 

lagen. Afveegbare PE folie top, dichte vezelstructuur tussenlaag tegen 
mechanische beschadigingen en een gecoate, veilige zelfhechtende 
onderkant.  

 

 Toepassingsgebied Snel en effectief afdekken van gevoelige oppervlaktes zoals parket-, laminaat, 
linoleum, tegel- en kunststof vloeren, teak houten scheepsdekken, tapijt en 
uitgeharde natuursteen vloeren. Ideaal voor het bescherming van trappen, 
trappenhuizen, meubels, ramen en deuren. De kleine rolmaat is uitstekend 
geschikt voor het leggen van looppaden van en naar  werkplekken. 

 

 Eigenschappen - Voorkomt vervuiling en of mechanische beschadigingen 
- Afveegbaar en daardoor meermaals te gebruiken 

  - Zelfhechtend, uitrollen, aandrukken en klaar. 
  - Ondoordringbaar. Vloeistof- en damp dicht 
  - Veilig 
  - Scheur- en pluis vrij 
  - Residuvrije verwijdering  
 

 Technische data Drager  100 % Polyester vlies 
  Afmeting  65 cm x 25 m 
  Kwaliteit  ca. 180 g/m2 
  Dikte  2 mm 
  Kleur   Wit 
   

 Artikelnummer Art. 4.02.125 
   
 Verwerking Zorg voor een schone, stofvrije en droge ondergrond. Easy Floor Cover in 

banen leggen en deze ca. 5 cm overlappen. Met elkaar verbinden door een 
geschikte tape (bijvoorbeeld Duct tape). 

 

 Belangrijk Dit product is dampdicht en daarom niet geschikt voor natte en nog niet 
volledig uitgeharde vloeren. Gebruik hiervoor het ademend Natuursteen 
Cover of het Vaporfix uit ons assortiment. 

 
 Opmerking Uitgave januari 2017. 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 
uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.   


