
  EASYDEK UNI COVER BASIC  
 

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:  
Uni Cover Basic is een zelfklevende, beschermfolie met universele toepassingsmogelijkheden. Uni 
Cover Basic is in te zetten voor de tijdelijke bescherming tegen beschadiging of vervuiling van allerlei 
gladde ondergronden, zoals glas, deuren, kozijnen en gevelplaten.  
 
Bij nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, zoals gevelonderhoud, stukadoren, 
schuren, metsel-, sloop of schilderwerk biedt Uni Cover een optimale bescherming voor diverse 
gladde ondergronden, zoals aluminium, glas, kozijnen, sanitair, keukenbladen, gladde muren, metaal 
of staal.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEPASSINGEN: 
 BESCHERMEN VAN ALUMINIUM  
 BESCHERMEN VAN GLAS 
 BESCHERMEN VAN KOZIJNEN 
 BESCHERMEN VAN SANITAIR 
 BESCHERMEN VAN KEUKENBLADEN 
 BESCHERMEN VAN STAAL 
 BESCHERMEN VAN METAAL 
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EIGENSCHAPPEN: 
 RAZENDSNEL TE VERWERKEN 
 LAAT GEEN LIJMRESTEN ACHTER 
 GOEDE HECHTING BIJ REGEN EN WIND 
 LICHTDOORLATEND 
 INZETDUUR 4 WEKEN 
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
Inzetbaarheid  4 weken (tot 40° C) 
Opslag  12 maanden (5° – 30° C) 
Dikte  45 mu +/- 10% 
Lijmsterkte op staal  0,55 N / cm 
Winding  Normaal 
Kern  Karton 
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SAMENSTELLING: 
Materiaal  Polyethylene LLDPE 
Kleeflaag  Acrylaat waterbasis 
Kleur  Blauw / Transparant 
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