Afdichttape

Aluminium tape

Enkelzijdig klevende afdichtingsbandage voorzien van
een drager en een butylrubber kleeflaag. Koud
verwerkbaar en vangt uitzettingsverschillen goed op
door de elastische kleeflaag. Bijvoorbeeld voor het
(luchtdicht) afdichten ter voorkoming van lekkage in
airconditioning- en ventilatiesystemen.

Enkelzijdig klevende aluminiumtape voorzien van een
rubber of acryl kleeflaag. Moeilijk ontvlambaar en met
de hand scheurbaar. Allround aluminium reparatietape
welke UV- en verouderingsbestendig is.

Type 8060 PE, voorzien van een PE drager
Type 8066 AL, voorzien van een aluminium drager

Type 781130, voorzien van een rubber kleeflaag
Type 780333, voorzien van een acryl kleeflaag

Ducttape

Maskingtape

Enkelzijdig klevende polyethyleen gecoate textiel
drager voorzien van een rubber kleeflaag. Waterproof
en sterk met een zeer hoge kleefkracht. Voor het
repareren en vastzetten van folie, stucloper, kabels,
slangen etc.

Enkelzijdig klevende maskingtape voor de schilder
of stucadoor. Bestaat uit een papieren drager,
voorzien van een rubber of acryl kleeflaag. Goed
vocht- en UV-bestendig. Zorgt voor strakke en
scherpe verflijnen.

Type 108210, economy kwaliteit ducttape
Type 343162, economy kwaliteit ducttape
Type 341700, premium kwaliteit ducttape

Type RTM7, 2 dagen schoon verwijderbaar
Type PA13015, 7 dagen schoon verwijderbaar
Type 126500 YE, 2 maanden schoon verwijderbaar

Removable tape

PVC isolatietape

Enkelzijdig klevende, witte PVC film met de opdruk
“removable”. Geeft goede mechanische bescherming
en is goed schoon verwijderbaar van de meeste
ondergronden. Bijvoorbeeld voor het beschermen van
kozijnen of het vastzetten van stucloper. Voorkomt
beschadiging van diverse ondergronden.

Zeer soepele, enkelzijdige PVC tape voorzien van
een rubber kleeflaag. Gemakkelijk te verwerken en
met een hoge mechanische sterkte. Voor alle
voorkomende isolatiewerkzaamheden of kleurcodering.
Leverbaar in diverse kleuren.

Type FA12014

Type SE2420, Economy kwaliteit isolatietape
Type 120021, Premium kwaliteit isolatietape

Bekistingstape

Dubbelzijdige tapijttape

Enkelzijdige vinylfilm voorzien van een zeer dikke en
zachte rubber kleeflaag. Hecht op vettige en andere
moeilijke ondergronden. Bestand tegen water, oliën,
vetten, chemicaliën en zuren. Bijvoorbeeld voor het
afplakken van naden van betonbekisting. Voorkomt het
weglekken van betonwater tijdens het beton storten.

Dikke drager voorzien van een rubber kleeflaag.
Hecht goed bij lage temperaturen en is goed
verwijderbaar van de meeste ondergronden. Voor het
vastzetten van vloerbedekking en folie of het maken
van lasverbindingen.

Type PF512

Type 560730, voorzien van een textiel drager
Type 560721, voorzien van een PP drager

Dubbelzijdig foamtape

Dubbelzijdige acrylaat foamtape

PE foam drager van 0,8mm dikte voorzien van een
rubber of acrylaat kleeflaag. Hoge aanvangskleefkracht,
zeer goed bestand tegen afschuiving. Bijvoorbeeld
voor de montage van lichtkoepels, displays en spiegels.
Vangt trillingen en uitzettingsverschillen goed op.

Dubbelzijdige klevende tape bestaande uit een
homogene acryl kleeflaag voorzien van een PE
schutlaag. Zeer hoge eindsterkte zodat mechanische
bevestigingsmiddelen vervangen kunnen worden.
Vangt onregelmatigheden en uitzettingsverschillen op.

Type S7080, witte tape met rubber kleeflaag
Type S1744, zwart met acryl kleeflaag

Type S3705C, transparante variant van 0,5mm dik
Type S3708G, grijze variant van 0,8mm dik
Type S3710W, witte variant van 1mm dik

Alle tapes zijn leverbaar in diverse breedtes.
Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid.
Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ongeschiktheid van het product.

Bel 078-6992100 of mail info@stokvistapes.nl voor meer informatie!

Professionele ultra dunne maskingtape van sterk
en soepel rijstpapier (Washi).
Messcherpe randen, superstrak aftapen en
schoon verwijderbaar binnen 2 maanden.
Ideaal voor zeer hoogwaardig indoor afplak- en
verfwerk zonder onderkruip van verf en lak.
UV- en temperatuurbestendig tot 150°C.
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tel. 078 699 21 00

Bescherm uw materialen tegen
diefstal met unieke SDNA-Code
Stokvis Tapes introduceert een unieke oplossing om uw
kostbare spullen te beschermen tegen diefstal. Markering
met een unieke, vrijwel niet te verwijderen SDNA-code
maakt uw spullen onaantrekkelijk voor dieven.
Drie eenvoudige stappen naar een betere beveiliging:
Stap 1.
U registreert uw unieke code in een online database.
Hierdoor wordt de code aan uw contactgegevens
gekoppeld. Alleen u en de politie hebben toegang tot uw
gegevens in de database.
Stap 2.
U markeert de voorwerpen die u wilt beschermen.
Stap 3.
Met de meegeleverde waarschuwingsetiketten maakt u
duidelijk dat uw spullen gemarkeerd zijn.
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