
Anti-Slip Tape
Zeer dunne minerale coating met hoge kleefkracht voor antislipbescherming op gladde en glibberige

oppervlakken

Art.nr. Product S/C Verpakking

86880 Anti-Slip Tape Zwart/Geel ASTBY 50 mm x 18 m rol

86881 Anti-Slip Tape Zwart ASTB 25 mm x 18 m rol

86882 Anti-Slip Tape Doorzichtig ASTT 25 mm x 18 m rol

Voordelen & Eigenschappen

• Duurzame minerale coating – weerstaat sterk 

“schoenverkeer” gedurende een lange periode

• Water- en uv-bestendig – kan zowel “indoor” als 

“outdoor” worden gebruikt

• Zeer dun – voorkomt struikelen

• Zeer sterke hechtkracht – kleeft op de meeste 

ondergronden

• Overschilderbaar – verliest zijn antislipeigenschappen 

niet

Toepassing

Voor alle ruimten waar antislipbescherming belangrijk is en veiligheid een prioriteit is. 

De KENT Anti-Slip Tape heeft een P60 minerale coating, hetgeen een duurzaam ruw oppervlak genereert 

dat uitglijden voorkomt.

KENT Anti-Slip Tape kan zowel in- als outdoor worden gebruikt op trappen, hellingen, ladders, ingangen 

van gebouwen, hotellobby’s, receptieruimten, rond zwembaden, op scheepsdekken, en op alle gladde 

oppervlakken in werkplaatsen en productiefaciliteiten.

Zwart/Gele tape kan gebruikt worden als markering en ter preventie van het uitglijden. 

De zwarte en transparante tapes zijn optimaal voor donkere of lichte vloeren.

Instructies

1. Reinig het oppervlak met KENT Soft Surface Cleaner. Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

2. Snijd de gewenste lengte af en verwijder de drager. Vermijd contact met het lijmoppervlak omdat dit de 

hechting aantast. Bevestig op het oppervlak. 

3. Duw de tape goed aan. 

4. Maximale hechtingsterkte wordt bekomen na 24 uur bij +23 C°



Technische informatie

Algemene info

REV: 18/08/2020 

Drager: PVC-film

Adhesive layer: Acryl op solventbasis

Lengte: 18 m

Breedte: 25 mm  / 50 mm

Dikte: 0.9 mm 

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 68053000

VOS: 0

Kleefkracht: 15 N / 25 mm

Treksterkte: > 40 N / 25 mm

Rek: > 25%

Toepassingstemp.: 0°C tot 35°C

Verwerkingstemp.: 5°C tot 50°C

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SRL/BV: 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:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda

Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux SRL/BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux SRL/BV heeft deze Informatie met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 

onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 

schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 

deze Informatie.

KENT Belux SRL/BV en KENT Nederland BV handelen 

onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SRL/BV

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Verlengde Poolseweg 16 

4818 CL Breda

BTW: NL 817247658B01
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