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PANEL TAPE 
DUBBELZIJDIG MONTAGEBAND 
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Tackmasters Panel Tape is een ultra sterke dubbelzijdig klevende HDPE-tape voor het fixeren van alle soorten 
plaatmateriaal tijdens uitharding van de kit. Te gebruiken als afstandstape voor houten regelwerk waarop panelen 
worden verlijmd om zodoende een gelijkmatige en juiste lijmdikte te verkrijgen en extra aanvangskleefkracht te 
genereren. Te gebruiken in combinatie met Tackmasters Panel Bond, Primer- en Cleaner. Tackmasters Panel 
Tape hecht direct op de meeste ondergronden, is flexibel waardoor kleine onregelmatigheden in de ondergrond 
worden opgenomen, bewerkstelligt de juiste lijmlaagdikte, is UV, weers- en scheur bestendig. 
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden. 
 
BASIS 
HDPE 
 
VOORDELEN 
- Ultra sterk 
- Extreem hoge aanvangskleefkracht 
- Fixeert de plaat tijdens de uitharding van de kit 
- UV, weers- en scheur bestendig 
- Makkelijk verwerkbaar 
 
TOEPASSINGSGEBIED & VERWERKING 
Tackmasters Panel Tape wordt ingezet als dubbelzijdige tape voor alle soorten plaatmateriaal. Daarnaast is deze 
dubbelzijdige tape zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik en wordt hij voornamelijk toegepast als tijdelijk 
fixatiemiddel voor gevel- en wandmateriaal. Tackmasters Fix Tape heeft een dikte van 3 millimeter en 
verwezenlijkt hiermee de gewenste lijmlaagdikte. Correcte paneel bevestiging: ondergronden reinigen met 
Cleaner, Primer aanbrengen, Panel Tape aanbrengen, Panel Bond aanbrengen, platen bevestigen.  
 
VERPAKKING 
- Rol van 25 meter 
- Afmeting rol: 3x12 mm 
- Inhoud per doos: 20 stuks 
 
HOUDBAARHEID 
In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits 
bewaard op een droge plaats. Vorstbestendig tot -15°C kortstondig of tijdens transport. 
 

EIGENSCHAP SPECIFICATIE 
Dichtheid 29 kg/mtr³ 
Hardheid 15/48 Shore A 
Reksterkte verticaal 320 kPa 
Reksterkte horizontaal 205 kPa 
Rek bij breuk 150% 
Temperatuur bestendig -80C° - +100C° 
Verwerkingstemperatuur -5C° - +50C° 
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