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Producten voor professionele performance 

 Voor laminaat, tegels, hout en zeil 
 Zeer geschikt voor trappen 
 Rol kleeft aan de buitenkant 
 UV - stabiel 
 Supersnel aanbrengen 
 Eenvoudig te verwijderen  
 Geen lijmresten na verwijdering 
 Veilig door antislip bovenzijde 
 Vloeistof- en dampdicht  
 Volledig recyclebaar 

Vloerbescherming voor harde ondergronden 

Kick & Stick Folie 
productinformatie 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Product definitie Witte  zelfklevende LDPE beschermfolie met een eenzijdige hechtlaag op 

acrylbasis. Bovenzijde licht opgeruwd voor een veilige werkplek. Klevende 
zijde aan de buitenkant van de rol. 

 
 Toepassingsgebied Afdekken en beschermen in “no-time”, van harde ondergronden zoals tegels, 

hout, laminaat, parket en zeil. Voorkomt vervuiling en beschadiging als gevolg 
van loopverkeer, morsen, krassen, lekken, etc., tijdens de bouw- of 
renovatiefase. Uitermate handig voor het beschermen van trappen. 

  
 Belangrijk Niet gebruiken op zachte ondergronden / vloeren zoals tapijt en 

vloerbedekking. Zie hiervoor onze Kick & Stick Folie voor Zachte vloeren. 
   
 Eigenschappen - Witte zelfklevende dikke beschermfolie speciaal ontwikkeld voor harde 

ondergronden zoals tegels, hout, laminaat, parket en zeil. 
  - Supersnel aan te brengen door de zelfklevende buitenzijde van de rol 
  - Uitstekende hechting  
  - Vloeistof- en dampdicht 
  - Gemakkelijk te verwijderen en gegarandeerd zonder lijmresten 
  - Veilige werkvloer door een antislip bovenzijde  
  - Lijmlaag op acrylbasis 
  - Sterke scheur en slijtvastheid 

 
 Technische data Materiaal LDPE Polyethyleenfilm 
  Lijm Acryl basis 
  Dikte 75 µ (micron) 
  Rolbreedte 70 cm 
  Rollengte 60 m 
  Wikkeling Zelfklevend  aan de buitenzijde 
  Houdbaarheid 6 maanden (koel opslaan) 
  Inzetduur 30 dagen 
  Kleur Wit 
 
 Artikelnummer Art. 4.05.200 Per rol in kartonnen doos 
 
 Verwerking Rol op de vloer / oppervlak leggen en met de voet / hand uitrollen. Door de 

kleeflaag aan de buitenzijde van de rol hecht de beschermfolie bij het afrollen 
automatisch aan de vloer. Bij bredere oppervlaktes banen ca. 3 cm 
overlappen. Na gebruik de folie eenvoudig verwijderen. Er blijven geen 
lijmsporen achter. Let op! Alleen op harde, droge en schone oppervlaktes 
gebruiken.   

 
 Opmerking Uitgave januari 2012. 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 
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