
 

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 

Professioneel AG Afdekvlies 

Zelfklevend 

 
Omschrijving: 

Professioneel AG Afdekvlies Zelfklevend is een extra stevig lichtgewicht afdekvlies. En is 

voorzien van een lichte zelfklevende laag. Het Professioneel AG Afdekvlies Zelfklevend is 
speciaal ontwikkeld voor het beschermen/afdekken van "droge" vloeren en trappen en is 
niet damp-open. 

AG Afdekvlies Zelfklevendbestaat uit twee lagen. De onderlaag is een non-woven vlies 
met antislip-coating. De stroeve folie bovenlaag voorkomt indringen van vuil en vocht. AG 
Afdekvlies Zelfklevend zorgt daarmee voor een perfecte bescherming van uw vloer. 

De kleeflaag wordt op het afdekvlies gepuft waardoor er een licht kleeflaag ontstaat. 
Hierdoor blijft het AG Afdekvlies Zelfklevend uitstekend op zijn plaats liggen. Professioneel 
AG Afdekvlies Zelfklevend is hierdoor uitstekend geschikt voor toepassing op/in 
looproutes, corridors, gangen en trappen. 

Toepassingen: 

• Afdekken van harde vloeren 

• Afdekken van prefab beton 

• Afdekken van prefab trappen 

• Afdekken van prefab galerij 

• Afdekken van laminaat 

• Afdekken van linoleum 

Eigenschappen: 

• Snel en gemakkelijk te verwerken 

• Veilig beloopbaar dankzij antislip-laag 

• Schokabsorberend en vochtafstotende bovenlaag 

• Herbruikbaar 

• Geschikt voor afdekken van trappen dankzij handig formaat 

• Leverbaar in: 65cm x 25m (16,25m2), 1m x 25m (25m2) 

Technische specificaties: 

• Inzetbaarheid:  Onbeperkt (tot 40˚ C) 

• Opslag:   Onbeperkt (5˚ - 30˚C) (droog, niet direct zonlicht) 

• Dikte:   3,35mm +/- 10% 

• Gewicht:   180gr/m2 

• Trekkracht (MD):  Min. 100N/5cm 

• Rek (CD):  Max. 150% 

• Stroefheid:  150N / A4 Sample 

• Winding:   Naaldvilt buitenzijde 

• Kern:   Karton 

• Materiaal:  Non-woven gemaakt van 100% PES vezels 

• Kleeflaag:  Acrylaat op waterbasis 

• Kleur:   Wit 

• Gelamineerd:  Gelamineerd met een ondoordringbare PE-Film 

   

 

 

Kantoor: 

Zandsteeg 12a 

4255SH, Nieuwendijk  

Telefoon: +31(0)183409894 

Mail: info@afdekgigant.nl 

Meer info: www.afdekgigant.nl 

 

Als het goed moet zijn! 

Onze 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. 

Afdekgigant 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 verantwoording van de geschiktheid bij de gebruiker. Voor gebruik dient het product altijd 

getest te worden. Afdekgigant is niet aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van 

dit product. 
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