
IN HET ALGEMEEN

Om antislip tape goed aan te kunnen brengen dient u de 
ondergronden voor te behandelen. 

Alle ondergronden moeten schoon en droog zijn. Ook 
moeten losse delen verwijderd worden en alle 
verontreinigingen dienen schoongemaakt te worden.

De ondergrond dient vet-, olie-, en vuilvrij te zijn. De 
ondergrond kunt u schoonmaken met een ontvetter en/of 
reinigingsmiddel (cleaner). Daarna dient u de gereinigde 
ondergrond met helder schoon water na te spoelen om alle 
reinigingsresidu’s te verwijderen. 

Gladde oppervlakken kunt u beter even licht opruwen. 

Als u de ondergrond gaat primeren of als u de tape gaat 
monteren dan dient u dat te doen op een droge 
ondergrond. 

DE VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN

De ondergronden zoals hout – metaal – natuursteen – 
plavuizen - glas - PVC en linoleum dienen goed ontvet te 
worden. Daarnaast moeten deze ondergronden altijd 
droog zijn.

Natuursteen – plavuizen – glas – PVC en linoleum met helder 
en schoon water afspoelen.

Van metaal dient u losse verf, roest en/of corrosieaanslag 
d.m.v. schuren te verwijderen.

Verwijder splinters of afgebladderde verf van hout.

Betonnen ondergronden dienen altijd met een primer 
behandeld te worden. Daarnaast dienen losse stukken 
verwijderd en gerepareerd te worden.  Betonnen 
ondergronden dienen altijd onbeschadigd te zijn.

Primer                                                                                   
Deze creëert een afsluitende laag 
op poreuze ondergronden zoals 

bijvoorbeeld beton, zodat de tapes 
daarop beter hechten.

HULPMIDDELEN:

Naast de tapes hebben wij de volgende hulpmiddelen in ons pakket:

MONTAGE ANTISLIP TAPE

Aandrukrol ler
Alle tapes hebben drukgevoelige 

lijmen, aandrukken is noodzakelijk om 
een optimale hechting te verkrijgen. 
De aandrukroller is een ideaal hulp-

middel om voldoende druk te geven.

Edge f ix seal
Met deze pasta dicht u de naden 

rondom de anti-slip tapes, dit 
verhoogt de levensduur van de 
tape. Zeker op plekken waar de 
tape zwaar wordt belast is het 

raadzaam de edge fix te gebruiken.
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ENKELE TIPS VOORDAT U DE 
ANTISLIP TAPE GAAT AANBRENGEN.

>> Houd rekening met een minimale 
plaktemperatuur van 10 graden Celsius.

>> Snijdt de antislip tape in de gewenste afmeting.
Om het omkrullen van antislip tape te voorkomen 
kunt u de hoeken afronden.

>> Markeer het gedeelte dat u gaat beplakken.
Als u een primer gebruikt blijf dan binnen het 
gemarkeerde gedeelte.

>> Verwijder het schutpapier pas als alle tips zijn 
afgehandeld. 

>> U dient de lijmlaag na het verwijderen van het 
schutpapier zo gering mogelijk aan te raken.

ENKELE TIPS NADAT U DE TAPE HEEFT 
AANGEBRACHT.

>> Na het aanbrengen van de antislip tape dient u 
2–3 uur niet over de tape te lopen.

>> Indien er tijdens het aanbrengen luchtbellen zijn 
achtergebleven dan dient u de tape voorzichtig los 
te halen en opnieuw zonder luchtbellen aan te 
brengen.

>> Als u een primer heeft gebruikt en u heeft de 
antislip tape verkeerd gemonteerd dan is het niet 
meer mogelijk om de tape te herplaatsen. 
Ondergronden die niet met een primer behandeld 
zijn en als de antislip tape nog niet is aangedrukt dan 
kunt u de antislip tape voorzichtig los trekken om 
vervolgens de antislip tape te herplaatsen.

>> Bij vochtige omstandigheden dient u met een 
droogtijd van 24 uur rekening te houden voordat u 
de tape met véél water in contact brengt.

>> Als het noodzakelijk is om antislip tape aan te 
brengen onder koude omstandigheden dan kunt u 
de stroken antislip tape op aluminium stroken 
plakken en op de ondergrond vast schroeven. 

HET AANBRENGEN VAN DE ANTISLIP 
TAPE

1. U verwijdert het schutpapier en u brengt de 
antislip tape aan binnen het gemarkeerde 
gedeelte. 

2. Daarna drukt u de tape goed aan met b.v. een 
handroller.

3. Plaatst u onze vormbare antislip tape dan dient u 
een rubberen hamer te gebruiken om de aluminium 
rug in de geprofileerde ondergrond te tikken.

4. Plaats antislip tape niet over voegen en plaats 
géén naden tussen de antislip tape.

5. U dient ervoor te zorgen dat er tijdens het 
aanbrengen géén luchtbellen onder de tape blijven.

WILT U TAPE OP MAAT LATEN MAKEN, DAT KAN!

Wij kunnen antislip tape tot 1160mm breed op maat leveren.
Ga naar de website of mail ons je aanvraag.

MONTAGE ANTISLIP TAPE

BEKIJK DE MONTAGE FILMPJES  OP ONZE WEBSITE.
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