
Extreem sterke 
hechting!

Art.nr. 86665 – 19 mm x 10 m rol

XTREME FORCE TAPE 
Unieke, dubbelzijdige tape met extreme hechting

 Hecht zelfs op moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals 
polypropyleen en polyethyleen

 Versterkingsweefsel in de tape – extreem hoge kracht

 Klemmen of fixatie van het te hechten element niet nodig – 
 tape zal niet losraken of scheuren

 Perfect voor toepassing bij zwaardere lasten en waar grote 
bewegingen en veel trillingen optreden

Extrasterke dubbelzijdige KENT-tape – voor uitstekende hechtresultaten, zelfs op moeilijk  
te verlijmen kunststoffen en poreuze oppervlakken



Als u vragen heeft of een bestelling wilt plaatsen, neem contact op met uw KENT-vertegenwoordiger.  
U kunt ook bestellen via e-mail: kent.sop.be@kenteurope.com  kent.sop.nl@kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert  T: +32 10 48 76 40 
KENT Nederland B.V., Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda  T: +31 85 48 68 360

www.kenteurope.com

Aanvullende premium dubbelzijdige  
tapes voor een volledig aanbod 

BESTEL NU!

HIGH STRENGTH TAPE  
Sterke dubbelzijdige tape voor dagelijkse toepassingen – 
kwalitatief hoogwaardige standaardtape

Art.nr.
86578 – 6 mm x 5 m rol
86579 – 12 mm x 5 m rol
86582 – 12 mm x 10 m rol
86580 – 19 mm x 5 m rol
86581 – 25 mm x 5 m rol

 Herpositioneerbaar binnen korte termijn – voor een  
precieze positionering

 Ultieme hechting – uitstekend alternatief voor mechanische 
 verbindingen

 Superieure hechting aan RVS, gelakt metaal, polycarbonaten, acryl, 
aluminium, dibond, glas, fiberglas, hout, glad metselwerk, enz.

 Goede flexibiliteit bij lage temperaturen – extreem bestand tegen 
weersinvloeden en chemische bestendigheid

 Laat na verwijderen geen residu na – absorbeert  
schokken en vibraties

HIGH STRENGTH TAPE CLEAR  
Versterkte, dubbelzijdige acryltape voor een superieure 
hechting – hoogwaardige transparante tape  

 Uitstekende hechtingseigenschappen – consistente langdurige 
hechting

 Vrijwel onzichtbaar na het aanbrengen – uitstekend voor  
esthetische armaturen en reparaties

 Uitstekende aanpasbaarheid en rekbaarheid – ideaal voor  
speciale visuele en ontwerpvereisten

 uv- en temperatuurbestendig – uitstekende weerbestendige 
eigenschappen

 Geluiddempend – biedt een goede akoestische isolatie tussen 
glazen scheidingswanden

 Beschermingsfilm gemakkelijk te verwijderen – gebruiksvriendelijk

Art.nr.
34000 – 6 mm x 15 m rol
34117 – 6 mm x 7 m rol
34118 – 9 mm x 15 m rol
34119 – 12 mm x 7 m rol
34447 – 12 mm x 15 m rol

34120 – 16 mm x 7 m rol
34448 – 16 mm x 15 m rol
34121 – 25 mm x 7 m rol
34449 – 25 mm x 15 m rol
86384 – 50 mm x 15 m rol

 Transparant

Universeel 


