
Montagekleefband van hoge kwaliteit gebaseerd op het principe van paddestoelvorming 
die een krachtige verbinding geven eens op elkaar gedrukt.

Part Nº:  86446 25mm x  3m rol 

Eigenschappen

Paddenstoelvormige noppen voor een 
snelle montage en demontage
1 Component 

Lijm op basis van Acryl
Snel en gemakkelijk te monteren 

Toepassingen

Easy Grip is gebaseerd op het principe van 
paddelstoelvormige knoppen en heeft een 
duurzame weerstand eens gemonteerd. 

Easy Grip kan zowel in de lengte als in de 
breedte  gebruikt worden en kan 
herhaaldelijk gedemonteerd worden. 
De acrylkleefstoflaag biedt een uitstekende 
hechting op verschilldende oppervlakken.
Ideaal voor tijdelijke bevestigingen , zoals 
onzichtbare bevestigingen voor panelen , 
structurele elementen (vb standenbouw) 
waar een niet-permanente  en onzichtbare 
bevestiging nodig is. 

Instructies

1.Voor het aanbrengen van de Easy-Grip  dient het 
oppervlak zuiver en vetvrij te zijn.

2.De nodige lengte afsnijden en aanbrengen op het 
oppervlak..

3.Herhaal de punten  (1) en (2) op het andere 
oppervlak.

4.Druk de beide delen stevig op elkaar.

Hints & Tips

DS124

Voordelen
Geen vijzen noch nagels Kan verplaatst worden. 
– Niet nodig gaten te boren..
Slechts 1 product op voorraad te houden.
UV-en weerbestendig  – Kleeft op verschillende 
ondergronden – onzichtbare bevestiging.
Tijdbesparend.

EASY GRIP



Technische Informatie
Part-number 84296
Label: 59
Colour: White
Shelf life: 24 months
Dimensions: 600mm x 10m
Viscosity: Solid
Size of box: 250 x 250 x 640mm
MSDS: No
Packaging: Dispensing box
Units per box: 10

Aanverwante 
Producten 

Markt segmenten

Gezondheid- & Veiligheid 
Veiligheids- & Gezondheidsinformatie

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde 
van EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Veiligheids- & Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik.
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Acrysol

Part number: 84446

Stock Code: ELK3

Verpakking Rol 25mm x  3m

Dikte: 3.1 – 3.3 mm

Oppervlak : geweven tape

Kleur: zwart

Knoppen per cm2: 42

Druk om te monteren: 25 + 7 N/cm2

Druk om te demonteren: 35 + 7 N/cm2

Temperatuutbereik: -30°C à +100°C

Lijm Acryl transparant

Gemiddelde afpelweerstand: 20 N/cm2

Gemiddelde afschuifweerstand : 50N/cm2

Beschermfolie: LDPE Rood

Primaire Secondaire

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:  
KENTBelux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENTNederland 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
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