
 

Fijn dat u gekozen heeft voor  
de professionele producten van  
Afdekgigant. 

Wij werken uitsluitend met de 
beste kwaliteitsproducten.  

Mocht u toch nog vragen hebben  
dan kunt u contact opnemen via:  
info@afdekgigant.nl of bellen met 
+31(0)183409894.  

Professioneel, snel, gemakkelijk en veilig 

Bescherming voor tapijt 
 

Carpet Cover 

Carpet cover is een sterk, doorzichtige LLDPE-folie eenzijdig voorzien van en 
sterk klevende hechtlaag op water basis voor optimale hechting op tapijt. De folie 
wordt geleverd op rollen en is zodanig opgerold dat de kleeflaag aan de 
buitenkant zit;daardoor gaat het met de voet uitrollen heel eenvoudig en komt de 
folie direct strak en vast te liggen. 

Carpet Cover mag alleen worden aangebracht op droge en schone oppervlaktes. 
Bij pasgelegde tapijttegels en kamerbreed tapijt dient men rekening te houden 
met de droogtijd van de gebruikte lijmen. Carpet Cover kan max. 4 weken 
worden ingezet. Voor een langere inzetduur neemt u contact met ons op. 

Carpet Cover is leverbaar in de volgende maten: 

• Carpet Cover M6 0,6 x 60m 36 m² 

• Carpet Cover M6 0,9 x 60m 54 m² 

• Carpet Cover M7 0,6 x 60m 36 m² 

• Carpet Cover M7 0,9 x 60m 54 m² 

• Carpet Cover M10 0,3 x 60m 18 m² 

• Carpet Cover M10 0,6 x 60m 36 m² 

• Carpet Cover M10 0,9 x 60m 54 m² 

• Carpet Cover M10 1,2 x 60m 72 m² 

Voordelen: 

• Razendsnel te verwerken 
• Ontzettend sterk 
• Blijft goed vast liggen 
• Geen tape nodig 
• Bijzonder snel te verwijderen 
• Ideaal voor het afdekken van gestoffeerde trappen 
• Ideaal voor rollend verkeer, zoals Rolsteiger, Karren en Dolleys 

Technische specificaties: 

• Kleur Transparant 
• Div. afmetingen 
• Dikte 100mu,70mu of 60 mu 

Voor gebruik altijd testen. Afdekgigant is niet aansprakelijk voor schade en 
gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit 
product. Wij adviseren om het toegepaste product regelmatig na te lopen en te 
evalueren op blijvende geschiktheid 

Kantoor: 
Zandsteeg 12a 
4255SH, Nieuwendijk 
Telefoon: +31(0)183409894 
Mail: info@afdekgigant.nl 
Meer info: www.afdekgigant.nl 
 

Als het goed moet zijn! 


