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EIGENSCHAPPEN 

• Transparante tape, dus geschikt voor applicaties waar een 
gekleurde tape ongewenst is. 

• Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden. 

• Repositioneerbaar gedurende 5 minuten na aanbrengen. 

• Hoog temperatuurbereik van -35°C tot +95°C. 

• Rek tot breuk tot maar liefst 900% (volgens ASTM D-412). 

• Uitmuntende hechtsterkte. 

• In hoge mate UV-bestendig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Clear Mount Tape is een universeel toepasbare, dubbelzijdig klevende transparante tape die volgens een uniek productieproces uit 100% acryl 
vervaardigd is. Dat betekent dat hij een oersterke kern combineert met een uitmuntende kleefkracht.  
 
Clear Mount Tape is bestand tegen temperaturen van -35°C tot +95°C. Door de enorm flexibele kern is het product uitermate geschikt voor 
transparante applicaties waar enige werking of beweging gewenst is. Door de homogene structuur neemt de tape geen vocht op.  
 
Deze combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat Clear Mount Tape uitermate geschikt is voor zeer veel toepassingen in de meubel-, 
reclame-, bouw-, en mobiliteitsbranche. Hierbij moet men denken aan het bevestigen van transparante en lichtdoorlatende materialen, zoals 
glas en polycarbonaat. Daarnaast zijn zonnecellen, regensensoren, dubbele beglazing, antennes, logo’s, displays en natuurlijk noodreparaties 
belangrijke toepassingsgebieden.  
 
Door de voorgesneden maten van 12 mm, 19 mm en 25 mm is Clear Mount Tape in de beschreven toepassingen altijd gebruiksklaar. 
 

ALGEMEEN 

VERPAKKING ROL 10M 12mm              | 19mm              | 25mm 

ARTIKELCODE 05.2324.6100 | 05.2325.6100 | 05.2326.6100 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Acryltape 

Volumieke massa / dichtheid:  1025 kg/m³ 

Afmetingen:    25 mm x 0,5 mm x 10 m 

Hardheid:    72 (Shore A) 

Trek tot breuk (treksterkte):   0,90 N/mm² (volgens ASTM D-3654) 

Rek tot breuk (%):    900% (volgens ASTM D-412) 

Afschuifsterkte:    0,41 N/mm² (volgens ASTM D-3654) 

Afpelsterkte:  35 N/cm (90° na 1 uur / bij 23°C) 
58 N/cm (90° na 1 uur / bij 70°C) 

Temperatuurbestendigheid:   -35°C tot +95°C 

Piektemperatuurbestendigheid:  +120°C 

Waterbestendigheid:   Uitstekend 

Oplosmiddelbestendigheid:   Matig 

Verwerkingscondities:   +15°C tot +50°C 

Soort ondergrond:    Op vrijwel elke (transparante) gladde ondergrond 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of 
Innotec Seal and Bond Remover. 

Methode van aanbrengen:  Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Schutfolie verwijderen en beide 
delen voorzichtig samenvoegen. Repositioneerbaar gedurende 5 minuten. Indien de delen juist 
gemonteerd zijn, stevig aandrukken zodat de drukgevoelige lijmlaag wordt geactiveerd. De maximale 
hechting wordt na 24 uur bereikt. 

Correctietijd:    Zeer kort 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:   12mm: 5400563026687 
    19mm: 5400563026700 

    25mm: 5400563026724 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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