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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 
Productnaam: IVANA VERWIJDERBARE TAPE 
 
Code: 54860 

                                              
  Identificatie onderneming:  IVANA B.V. 
 Wasbeekerlaan 24 

2171 AE Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  
 

 

2. Beschrijving. 

 
Ivana verwijderbare tape is een witte tape met de opdruk “Ivana verwijderbaar". Het is een witte PVC 
film die voorzien is van een speciale rubber kleeflaag. 
 
Kleur: Wit 
 

 

 

3. Eigenschappen. 

 

• Hoge kleefkracht 

• Goed verwijderbaar van de meeste oppervlakken 

• Met de hand scheurbaar 

• Door de soepele film strak om allerlei profielen te wikkelen 

• Geeft goede mechanische bescherming 

• Niet geschikt voor natuursteen (marmer) of poreuze coatings/lakken 
 

 

4. Toepassingsvoorbeelden 

 

• Tijdelijk beschermen van kozijnen bij stukadoors- en gevelreinigingswerkzaamheden 

• Tijdelijk vastzetten van folie tijdens afbouw werkzaamheden 

• Tijdelijk vastzetten van stucloper tijdens afbouw werkzaamheden 

• Tijdelijk bundelen van profielen 
 

 

5. Houdbaarheid. 

 
Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamertemperatuur van 20°C, 
een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht. 
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6. Technische gegevens. 

 

Drager PVC 

Kleeflaag                Rubber 

Kleur     Wit 

Weersbestendig    Ja 

Verouderingsbestendig Ja 

Dikte totaal 0,15mm                          5,91 Mils 

Pelkleefkracht op roestvrijstaal 2,5N/25mm                    0,571 Lbs/inch 

Treksterkte lengterichting 49N/25mm                     11,2 Lbs/inch 

Verlenging in lengterichting 200% 

 
 

 

7. Verwerking. 

 
Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl 
alcohol. Tape tijdens het aanbrengen ferm aandrukken. 
 

 
 

8. Aansprakelijkheid. 

 
De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij 
dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is ‘zoals deze is’ en dat Ivana BV geen garanties 
biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties 
op basis van deze informatie. 
 
Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draag in verband  
daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Ivana BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg  
is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Ivana BV geen invloed heeft en 
die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde 
toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving  
waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis en invloed op deze 
factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Ivana BV vooraf beoordeelt om te bepalen of het  
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen. 
 

 
 

9. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
WWW.IVANA.COM  
 

 

http://www.ivana.com/

