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OMSCHRIJVING 

Quick Repair Tape is een UV- en waterbestendige tape met een zeer hoge temperatuurs-
bestendigheid. Het product is makkelijk in gebruik en hecht op zeer veel soorten ondergronden. 
Doordat Quick Repair Tape een zeer sterke aanhechting kent is het van belang het product direct 
goed te positioneren.  
 
Quick Repair Tape kan ingezet worden voor allerlei soorten (nood)reparaties en biedt in veel 
situaties de perfecte oplossing. Het product kan zowel boven als onder (zout) water worden 
toegepast. Zowel boven als onder water is het van belang dat de ondergrond gereinigd wordt. Wij 
adviseren om altijd vooraf een hechtingstest uit te voeren. 

ARTIKELNUMMER    502398 (Zwart)    502399 (Transparant)  
VERPAKKING      1,5 M x 10 CM    1,5 M x 10 CM  
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (6 Stuks)   Per doos (6 Stuks) 

PRODUCT INFORMATIE 

1 

 Goed Uv-bestendig 
 Milieuvriendelijk 
 VOC-vrij 
 Hecht zelfs onder (zout) water  
 Temperatuurbestendig van -15°C tot +100°C 
 0,7MM dik 
 Treksterkte van 2,3 N/mm2  
 Verwerkingstemperatuur -5°C tot +45°C 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Rubbers   
DICHTHEID    1405 kg/m³ 
VERWERKINGSTEMPERATUUR -5°C tot +45°C 
REK TOT BREUK   13% 
TREKSTERKTE    2,3 N/mm2  

APPLICATIE 
Snij de tape op de gewenste afmeting. Gebruik ten minste een 5 maal grotere afmeting dan het te dichten 
gat en plaats het gat of beschadiging in het midden van de Quick Repair Tape zodat aan alle zijden 
ongeveer dezelfde hoeveelheid overlap begeeft. Verwijder de transparante folie en breng deze rechtstreeks 
aan op het gereinigde oppervlak. Druk de Quick Repair Tape stevig aan om alle lucht en/of luchtbellen te 
verwijderen. Wanneer u onder water werkt brengt u het zo stevig aan, totdat zowel het water als de lucht 
onder de tape worden weggedrukt. Enkele minuten na de reparatie drukt u het geheel nog 1 keer stevig 
aan. Quick Repair Tape is bijvoorbeeld te gebruiken op boten, bij watersporten, bij lekke dakgoten, bij 
tuinslangen, op pvc & sanitaire leidingen (lage druk), op tenten, op vinyl luifels etc.. Daarnaast is het 
product te gebruiken op metalen, hout, kunststof, PVC, gips, baksteen, glas, rubber, keramiek, ect.. Tip: in 
veel situaties kan het handig zijn een rond stuk tape te gebruiken. Dit komt de bevestiging ten goede. 
 
SOORTEN ONDERGRONDEN 
Nagenoeg alle ondergronden. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


