
1. REINIGEN VAN HET OPPERVLAK

>> De ondergronden dienen droog, vetvrij en vlak te zijn.
>> Gebruik een cleaner op basis van alcohol waardoor er géén vettige laag achterblijft zoals 
dit echter wel het geval is bij wasbenzine, spiritus, thinner etc.
>> Wrijf met een doek (pluisvrij en zonder toevoegingen, verontreinigingen, weekmakers of 
glansmiddelen) éénmalig slechts in één richting.
>> Als u gekozen heeft om een primer te gebruiken laat deze dan minimaal vijf minuten drogen voor u de tape 
aanbrengt. De primer gebruikt u nadat de ondergrond is gereinigd.

2. AANBRENGEN VAN DE TAPE

>> Breng de tape aan op het te verlijmen oppervlak maar plaats de tape niet onder spanning.
>> Probeer luchtbellen te voorkomen.
>> Probeer de lijmlaag niet met uw handen aan te raken. Als u de tape met uw handen 
heeft aangeraakt  laat dat gedeelte dan uitsteken om het daarna af te snijden.
>> Direct stevig aandrukken eventueel met een aandrukroller.
>> De optimale verwerkingstemperatuur is 15 tot 25 °C.

3. HET SNIJDEN VAN VERSTEKKANTEN.

>> Snij altijd verticaal door beide tapes.
>> Gebruik een hoek van 50° / 40° (niet 45° / 45°) 
om een goede afdichting te verkrijgen.

4. UITSTEKENDE TAPERANDEN AFSNIJDEN EN STEVIG AANDRUKKEN OF ROLLEN MET 
AANDRUKROLLER

5. DE LINER VERWIJDEREN EN TWEEDE ONDERDEEL AANBRENGEN

>> Verwijder de liner in één beweging. Dat is vooral belangrijk bij de kleur transparant omdat 
anders “stoptekens” het gevolg zijn.
>> Raak de lijmlaag niet aan.
>> Breng het tweede onderdeel daarna snel aan om vervuiling van de lijmlaag te voorkomen.
>> Probeer luchtbellen te voorkomen en druk daarna het tweede component goed aan.

6. EINDKLEEFKRACHT AFWACHTEN

>> Pas belasten na het verstrijken van de wachttijd.
>> 50% van de eindkleefkracht wordt na circa 20 minuten bereikt.
>> De eindkleefkracht wordt bij 20 °C na 72 uur bereikt.
>> Warmte versnelt het uithardingsproces bijv. bij 65 °C wordt na één uur de eindsterkte bereikt.

MONTAGE VAN 3M VHB TAPES EN ACRYLAAT SCHUIMTAPES
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ALGEMENE OPMERKING

Plaats het onderdeel direct correct. 
Door de hoge kleefkracht kan het onderdeel na plaatsing moeilijk worden herplaatst.


