
  EASYDEK CARPET COVER 68 MICRON   
 

Easydek® producten worden regelmatig gecontroleerd. De genoemde technische informatie wordt aangeboden op basis van beste kennis, inzicht en 
ervaringen uit de praktijk. Afwijkingen in de genoemde informatie kunnen veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren en afwijkingen in de 
gebruikte meetapparatuur en -methodes. De vermelde gegevens zijn niet bindend als specificatie en dienen als richtlijn beschouwd te worden. Easydek 
Beschermtechniek B.V. kan geen garantie of waarborg verstrekken over de geschiktheid voor een bepaalde toepassing, danwel het gebruik van dit product. Bij het gebruik van dit product, met 
welk doel dan ook, ligt de verantwoordelijkheid van de geschiktheid bij de gebruiker. Voor gebruik dient het product altijd getest te worden. Easydek Beschermtechniek B.V. is niet aansprakelijk 
voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.  

OMSCHRIJVING:  
Carpet Cover is een supersterke, zelfklevende afdekfolie voor de tijdelijke bescherming van tapijt, 
tapijttegels en gestoffeerde trappen. Het product is voorzien van een kleeflaag speciaal ontwikkeld 
voor de hechting aan tapijt en laat na verwijdering geen lijmresten achter. Carpet Cover is uitermate 
goed bestand tegen intensieve belasting dankzij het bijzonder sterke materiaal. Dankzij de kleeflaag 
blijft de Carpet Cover altijd goed liggen, waardoor het een veilige werk- en woonomgeving creëert. 
Het is bestand tegen rollend verkeer zoals rolsteigers, karren en pompwagens. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOEPASSINGEN: 
 AFDEKKEN VAN TAPIJT 
 AFDEKKEN VAN TAPIJTTEGELS 
 AFDEKKEN VAN GESTOFFEERDE TRAPPEN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EIGENSCHAPPEN: 
 SNEL EN GEMAKKELIJK TE VERWERKEN 
 VEILIG BELOOPBAAR DANKZIJ ZELFKLEVENDE ONDERLAAG 
 BIJZONDER DIK MATERIAAL VOOR INTENSIEVE BELASTING 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECHNISCHE GEGEVENS: 
Inzetbaarheid  45 dagen (tot 40° C) 
Opslag  6 maanden (5° – 30° C) (droog, niet in direct zonlicht) 
Dikte  68μ (± 10%) 
Kleefkracht op staal  4.0 N/cm (± 15%) 
Treksterkte  > 50 N/mm2 
Rek  > 570% 
Winding  Normaal of kleeflaag buiten 
Kern  Karton 
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SAMENSTELLING: 
Materiaal  Polyethyleen film/drager 
Kleeflaag  Acrylaat op waterbasis 
Kleur  Transparant 
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