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Beschermingstechniek en Stofbeheersing 

Geschikt voor glas, lak, kunststof, hout, 
keramiek en marmer 
Zelfklevend - Antistatisch 
UV-stabiel tot 3 maanden 
Snel aanbrengen/verwijderen  
Geen lijmresten 
Binnen en buiten inzetbaar 
Voorkomt krassen en vervuiling  
Volledig recyclebaar / milieuvriendelijk 
Vloeistof- en dampdicht  

Interieurbescherming (extra dik) 
Zelfklevende beschermfolie 

productinformatie 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Product definitie Blauw transparante zelfklevende LDPE beschermfolie met een eenzijdige 

hechtlaag op acrylbasis.  
 
 Toepassingsgebied Oppervlaktebescherming voor glas, lak, kunststof, hout, keramiek, marmer* en 

metaal**. Voorkomt krasschade tijdens transport van meubels en beschermt 
tegen vervuiling en beschadiging tijdens de bouw- of renovatie-fase van 
gevoelige en gladde oppervlaktes zoals bijvoorbeeld aanbouwkeukens, 
aanrechtbladen, kookplaten, sanitair glas-,  tegel- en natuursteenwanden. Ook in 
spuitcabines te gebruiken om vervuiling door overspray te voorkomen.  
 

Belangrijk * Niet gebruiken op z.g. natte, pas gelijmde oppervlaktes i.v.m. vochtregulering. 
Zie hiervoor ons ademend en vochtregulerend beschermvlies 

  ** Niet geschikt voor messing en koper 
  
 Eigenschappen - UV-stabiel tot 3 maanden 
  - Zelfklevend en antistatisch 
  - Lijmlaag op acrylbasis 
  - Geen lijmresten na verwijdering 
  - Voor binnen en buiten geschikt 
  - Afveegbaar, vloeistof- en dampdicht 
  - Bestand tegen vele chemische invloeden 
  - Bevat geen weekmakers noch zware metalen en is volledig recyclebaar 

 
 Technische data Materiaal LDPE Polyethyleenfilm  
  Lijm Acryl basis UV-stabiel 
  Dikte 50 µ (micron) 
  Afmeting 50 cm x 100 m / rol 
  Houdbaarheid 6 maanden (donker en koel opslaan) 
  Inzetduur 90 dagen 
  Kleur Blauw transparant 
 
 Artikelnummer 7.05.505 Verpakt per 2 rollen 
 
 Verwerking De beschermfolie strak op het te beschermen oppervlak aanbrengen. Grotere 

vlakken meerdere banen langs elkaar ca. 2-3 cm laten overlappen. De 
zelfklevende zijde zoveel mogelijk van de zon verwijderd aanbrengen.  Alleen op 
droge en schone oppervlaktes gebruiken. Na gebruik is de folie gemakkelijk en 
residuvrij te verwijderen.	
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