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Beschermingstechnieken en Stofbeheersing 

 Zelf hechtend en universeel inzetbaar 
 Meermaals te gebruiken en kleurecht 
 Absorberend en vloeistofdicht 
 Veilig, korte vezel en antislip 
 Mechanische bescherming, pluisvrij 
 Licht en gemakkelijk aan te brengen 
 Geen lijmresten na verwijderen  

 Rode loper / Vloerbescherming 
Easy Floorcover RED 

Productinformatie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Product definitie Rood microvezel-vlies met een zelf hechtende en vloeistofdichte onderzijde. 

Kleurecht en pluisvrij. 
 
 Toepassingsgebied Tijdelijke trap- en vloerbescherming om beschadigingen en vervuiling van de 

onderliggende vloer te voorkomen. Geschikt voor harde vloeren zoals parket, 
laminaat (natuur)stenen, hout, kunststof en beton, maar ook voor zachte 
vloeren zoals tapijt, kurk en PVC vloeren. Door het kleuraccent ook zeer 
geschikt als rode loper voor kleinere evenementen, feesten en partijen.  

 
 Eigenschappen - Zelfklevend  
  - Residu-vrij te verwijderen 
  - Universeel inzetbaar 
  - Uitstekende antislip eigenschappen / veilig 
  - Absorberende microvezel 
  - 100 % Vloeistofdicht 
  - Pluis-vrij 
   - Beschermt voor mechanische beschadigingen en voor vervuiling  
   - Licht ca. 160 gram/m² 
  - Meermaals te gebruiken 
  
 Technische data Drager  LDPE zelfklevende folie, thermisch 
   Toplaag  gelamineerd met het microvezelvlies 
  Kwaliteit  ca. 160 - 170 gr/m² 
  Afmetingen B 91,5 m x L 27,3 m x D 1,5 mm (Rol 25 m2) 
  Kleur  rood 
  Gewicht  4.200 gr. 
  
 Artikelnummer Art. 4.02.154  
 
 Belangrijk  Bij gevoelige ondergronden zoals b.v. linoleum eerst testen. Dit product is 

dampdicht en daarom niet geschikt voor pas gelegde, nog niet volledig 
uitgeharde (natuursteen)vloeren. Gebruik hiervoor ons vochtregulerend en 
ademende vloerbescherming. Wilt u dit product hergebruiken, dan moet het 
schoon, onbeschadigd en vrij van stof zijn. 

  
 Verwerking Uitrollen, straktrekken en aandrukken. Banen ca. 5 cm laten overlappen. 
 
 Opmerking Uitgave december 2020. 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.     
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