
 

 

Instructies voor aanbrengen spiegeltape 

6606  Dubbelzijdig PE schuimtape 
 
 

 
OMSCHRIJVING 
6606 is een witte, 0.9mm dikke, zelfklevende dubbelzijdige schuimtape beschermd door een 
wit gesiliconiseerd papieren schutblad. 
De tape is gecoat met een kleefmassa welke een extreem hoge kleefkracht en cohesie biedt. 
Een technisch datasheet is op aanvraag beschikbaar. 
 
6606 is ontwikkeld voor het bevestigen van spiegels en is geschikt voor de meest 
voorkomende ondergronden zoals hout, spaanplaat, mdf, gelamineerde platen, metaal, 
gelakte oppervlakken, keramiek, diverse soorten kunststoffen, enz. 
De kleefmassa gebruikt op 6606 zal de zilverlak of coating van de spiegel niet aantasten. 
 
Gebruik van 6606 wordt ook aangeraden voor andere toepassingen waarbij een hoge 
afschuifkracht verlangd wordt zoals haakjes, huishoudelijke accessoires, displays en dergelijke. 
 
TOEPASSING, ADVIEZEN VOOR HET AANBRENGEN VAN 6606 
 

a) Preparatie van de spiegel (achterzijde)  
De oppervlaktespanning van de spiegellak moet minimaal 32mN/m(1) zijn, zodat 6606 
een sterke verbinding met de achterzijde van de spiegel kan vormen. De spiegel moet 
schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. (Een vezelvrije doek en isopropyl alcohol 
mogen worden gebruikt voor het verwijderen van vet. Neem de tijd om te laten 
drogen). 

 
b) Aanbevolen hoeveelheid en temperaturen  

Het is aanbevolen om per 25 gram spiegel 1 cm² aan 6606 te gebruiken (40 cm² per 1 
kg spiegel) bij kamertemperatuur (tot 45 °C). Mochten de spiegel en de tape voor 
langere tijd worden blootgesteld aan hogere temperaturen (tussen 45 °C en  55 °C) 
dan wordt geadviseerd om 66 cm² aan tape  per kilo belasting te gebruiken (15 gram 
per cm² tape). Bij temperaturen boven 55°C is het beter om een andere tape te 
gebruiken, wij kunnen u daarbij adviseren. De tabel op pagina 3 kan u assisteren bij 
uw berekeningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

c) Hoe de tape aan te brengen 
De oppervlaktespanning van de spiegellak moet minimaal 32mN/m(1) zijn, zodat 6606 
een sterke verbinding met de achterzijde van de spiegel kan vormen. De spiegel moet 
schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. (Een vezelvrije doek en isopropyl alcohol 
mogen worden gebruikt voor het verwijderen van vet. Neem de tijd om te laten 
drogen). Het wordt afgeraden om de tape in horizontale stroken, of om de tape in 
lange doorlopende stroken aan te brengen. Beter is om meerdere losse stukken te 
gebruiken. 
 

d) Preparatie van de ondergrond 
Dit is meestal de belangrijkste stap. Het substraat moet stabiel zijn (dat wil zeggen, 
alle losse delen zoals stukjes pleisterwerk, hout, behang en dergelijke, moeten 
zorgvuldig worden verwijderd voordat u de spiegel ophangt/bevestigd). 
Zorg ervoor dat de ondergrond zo egaal mogelijk is. Op een ruwe ondergrond of een 
oppervalk met oneffenheden zal de tape geen optimale hechting kunnen genereren 
en bestaat het gevaar dat de tape loslaat. 
Op ruwe of stoffige ondergronden (hout, pleisterwerk, cement ed.) dient u eerst een 
primer aan te brengen. 
 
Op substraten zoals gelamineerde platen of kunststof moet de oppervlaktespanning 
minimaal 32mN/m (1) te zijn zodat 6606 een stevige verbinding kan vormen. 
Tenslotte moet het te verkleven substraat schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. 
(Een vezelvrije doek en isopropyl alcohol mogen worden gebruikt voor het 
verwijderen van vet. Neem de tijd om te laten drogen). 
 

e) Aanbrengen van de spiegel op het substraat (met 6606) 
De temperatuur dient minimaal 10°C te zijn. 
Wanneer de spiegel op de juiste plaats wordt aangebracht is het erg belangrijk om 
voldoende druk uit te oefenen over het gehele oppervlak. 
Mocht u de spiegel na het aanbrengen willen herpositioneren dan moet dit zo snel 
mogelijk gebeuren. U dient voor het opnieuw plaatsen van de spiegel nieuwe 6606 
aan te brengen op de achterzijde van de spiegel. 
 
 

All products are subject to careful quality control throughout the manufacturing process and are warranted to be of merchantable 
quality and free from manufacturing defects. Published information concerning products are based upon research which the 
Company believes to be reliable but such information do not constitute a warranty. Because of the variety of possible uses for 
products and the continuing development of new uses, the purchaser should carefully consider the fitness and performance of the 
product for each intended use and the purchaser assumes all risks in connection with such use. Seller shall not be liable for 
damages in excess of the purchase price of the product or for incidental or consequential damages. All specifications are subject to 
change without prior notice. 
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Minimaal te gebruiken hoeveelheid tape (6606) 

     
 

   Dikte van de spiegel 3mm 4mm 5mm 6mm 

Breedte van de tape 19mm 25mm 19mm 25mm 19mm 25mm 19mm 25mm 

Oppervlakte van  Lengte van de tape in cm 

de spiegel (in cm²)   
      

  

400 6 5 9 7 11 8 13 10 

600 10 8 13 10 16 12 19 15 

800 13 10 17 13 21 16 26 20 

1000 16 12 21 16 27 20 32 24 

1200 19 15 26 20 32 24 38 29 

1400 22 17 30 23 37 28 45 34 

1600 26 20 34 26 42 32 51 39 

1800 29 22 38 29 48 36 57 44 

2000 32 24 42 32 53 40 64 48 

2200 35 27 47 36 58 44 70 53 

2400 38 29 51 39 64 48 76 58 

2600 41 32 55 42 69 52 82 63 

2800 45 34 59 45 74 56 89 68 

3000 48 36 64 48 79 60 95 72 

3500 56 42 74 56 92 70 111 84 

4000 64 48 85 64 106 80 127 96 

4500 71 54 95 72 119 90 142 108 

5000 79 60 106 80 132 100 158 120 

6000 95 72 127 96 158 120 190 144 

7000 111 84 148 112 184 140 222 168 

8000 127 96 169 128 211 160 253 192 

9000 143 108 190 144 237 180 285 216 

10000 158 120 211 160 263 200 316 240 

12000 190 144 253 192 316 240 380 288 

14000 222 168 295 224 369 280 443 336 

16000 253 192 337 256 421 320 506 384 

18000 285 216 379 288 474 360 569 432 

20000 316 240 421 320 526 400 632 480 

25000 395 300 527 400 658 500 790 600 

30000 474 360 632 480 789 600 948 720 

35000 553 420 737 560 921 700 1106 840 

40000 632 480 842 640 1052 800 1264 960 


