
LOGO TAPE 

Logo Tape is speciaal ontworpen voor het 
herstellen van logo's en emblemen van alle 
soorten voertuigen. 
 Is ook  ideaal voor  het positioneren van 
onderdelen  vóór de definitieve plaatsing of voor 
het  bevestiging  van decoratie of promotionele 
artikelen 

Eigenschappen en Voordelen 
  

• Bevestigen van kentekens en emblemen 
• Zelfversnijdend 
• Gemakkelijk aan te brengen 

Toepassingen 
 
Een ideale manier om auto-emblemen en logo’s te 
herstellen zonder hoge kosten 
Onnodig af te snijden rond het object 
daar dit zichzelf afscheurt  van zodra je eraan trekt  
de lijm verwijderd  die in contact is met 
 het embleem. 
 
 

 

Instructions 
 
1.Verwijder voorzichtig het object van het voertuig zodat  
   de ondersteuning intact blijft 
2.Reinig het oppervlak  daar waar het embleem dient   
   bevestigd te  worden. 
3.Verwijder de beschermlaag van de strip  zodat de lijmlaag 
   zichtbaar wordt 
4.Plaats het embleem op de klevende zijde. Oefen druk uit op 
   het ganse oppervlak vooraan en achteraan. 
5.Til het embleem van het papier  samen met de lijm 
6.Breng het embleem op het voertuig aan en zorg ervoor dat  
 deze op de juiste plaats  wordt aangebracht. 

Hints & Tips DS350 

P/N S/C Packaging                         ‘ 

 

86422 LOT 10 bladen (10 cm x 20 cm) 

Niet te gebruiken bij  objecten  waar het schuim niet meer 
aanwezig is. 



Technische Informatie 

DS350 

Artikelnummer:  86422-22 

Stockcode:  LOT 

Verpakking:  10 bladen per pak 

Levensduur:  1 jaar 

Douanecode: 48 00 41 91 

 

Afmeting: 10 cm x 20 cm 

Basis materiaal: Acryl 

Kleur: Helder 

 

Hechtsterkte: 18,5 N / 25 mm 

 

Temeperatuurbestendigheid:  -40 C to +170 C 

 +200 C (short term) 

Gebruikstemperatuur: +10 C to +40 C 

 

Vochtbestendigheid: Uitstekend 

UV- weerstand: Zeer goed 

 

 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV:  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 

 

LOGO TAPE 


