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EIGENSCHAPPEN 

• Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken. 

• Zeer hoogwaardige acryllijmlaag. 

• Duurzaam. 

• Goede afschuifsterkte door stevige schuimkern. 

• Zeer breed toepassingsgebied. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
White Foam Tape is een dubbelzijdig klevende tape uit PE-schuim. Het product is speciaal ontwikkeld voor een verlijming van de meeste 
materialen, zoals glas, kunststof, metaal en geschilderde of gelakte ondergronden.  
 
White Foam Tape is voorzien van een zeer hoogwaardige acryllijmlaag met een hoge aanvangssterkte. De stevige schuimkern zorgt voor een 
uitermate goede afschuifsterkte. Het product is door zijn samenstelling zeer geschikt voor veel applicaties in de meubel-, reclame-, interieur-, 
bouw- en mobiliteitsbranches en alle overige lichte montagewerkzaamheden etc. White Foam Tape wordt veelvuldig ingezet voor de verlijming 
en montage van glasroedes en hardschuimplaten in de reclame-industrie en de verandabouw.  
 
White Foam Tape wordt geleverd in twee maten: 0,8 mm x 25 mm en 3 mm x 15 mm. Beide rollen hebben een lengte van 25 meter. 
 

ALGEMEEN 

VERPAKKING ROL 25M  0,8 mm x 25 mm | 3 mm x 15 mm  

ARTIKELCODE 05.2354.0100       | 05.2355.0100 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Polyethyleenschuim met krachtige lijmlaag 

Volumieke massa / dichtheid:  100 kg/m³ 

Afmetingen:  15 mm x 3 mm x 25 m 
0,8 mm x 25 mm x 25 m 

Hardheid:  Niet vastgesteld 

Trek tot breuk (treksterkte):  0,60 N/mm² 

Rek tot breuk (%):  200% 

Afschuifsterkte:  0,56 N/mm² 

Afpelsterkte:  25 N / 25 mm 

Temperatuurbestendigheid:  -40°C tot +60°C 

UV-bestendigheid:  Zeer goed 

Waterbestendigheid:  Matig 

Oplosmiddelbestendigheid:  Matig 

Verwerkingscondities:  +5°C tot +35°C 

Soort ondergrond:  Op vrijwel elke 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. Als de delen juist gemonteerd zijn, stevig aandrukken zodat de 
drukgevoelige lijmlaag wordt geactiveerd. 

Correctietijd:  Nauwelijks 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

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

Batchcodetype:  F 

EAN-Code: 0,8 mm x 25 mm: 5400563026915 
 3 mm x 15 mm: 5400563026939 

 
 
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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