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T-Standard
Lämplig till mattlister, sockelremsor och andra mjukare listverk 
med undersida av skumplast, syntet, fleece m.m. Tejpen lämpar 
sig till fast underlag som murverk, metall, betong, keramik, cement 
(primas), plast, trä, färgyta, tapeter, gips (upp till 1,5 mm struktur). 

Olämpliga undersidor på matta, sockel eller list
Heltextil, nålfilt, PVC, garn, flotex, PU, väv, ull, naturfiber eller 
generellt styvare och hårdare (t.ex. plast, trä) listverk.

T-Special
Lämplig till mattlister och hårdare listverk (undersida av skumplast, 
syntet, fleece, PVC, garn, träfiber, nålfilt). Tejpen lämpar sig till fast 
underlag som murverk, metall, betong, keramik, cement (primas), 
plast, trä, färgyta, tapeter, gips (upp till 1,5 mm struktur mot 
HDF-list, upp till 3 mm struktur mot mattlist). 

Olämpliga undersidor på matta, sockel eller list
Texback, mjuk PVC, flotex, PU, nålfilt, homogen och heterogen 
PVC, actionback, homogen trälist, växtfiber (kokos, sisal m.fl. 
gäller inte träfiber) eller generellt listverk med risk för inbyggda 
spänningar.

T-Lino
Lämplig till mattlister i linoleum samt homogena PVC- eller 
gummilister. Tejpen lämpar sig till fasta släta underlag som 
grundmålade ytor/primerbehandlade ytor som spackel, filler, 
betong, cement eller träfiberskivor. Lämpliga underlag är också 
tegel, metall, keramikplattor, gipsskivor, tapeter eller målade ytor. 

Häftämne med goda egenskaper
Häftämnet i våra kontakttejper är en akrylatdispersion med 
polyestertrådsförstärkning. Fritt från lösningsmedel, klor och 
formaldehyd. Även luktfritt, motståndskraftigt mot mjukgörare 
och med god åldringsbeständighet. Försett med silikonpappers-
remsa som avlägsnas vid montage.

Produktfakta

Starka dubbelhäftande tejper med hög direkt 
vidhäftning till permanent montering. 
Montering utan extra lim, skruv eller spik.
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Kontakttejp till golv, lister, mattor etc.

Viktigt
• Förvaras och lagras i skydd för solljus och stark värme.
• Arbets- och tejptemperatur: minst +15 °C.
• Underlaget skall vara jämnt, torrt, rent (fritt från smuts, fett 
 och silikon) samt tryck- och dragtåligt.
• Applicering sker med tryck, hårt tryck eller, om möjligt, slag 
 med gummiklubba som ökar häftkraften i klistringen.
 För T-Lino gäller hårt tryck eller gummiklubba.
• Minst 80% av list-/sockelhöjden bör klistras.
• Temperaturtålighet monterad produkt: -30 °C till +120 °C.
• OBS! Prova alltid först på tänkt underlag!

Art nr: Benämning: Dimension:
536001 T-Standard 70 mm x 50 m
536002 Lino T 50 mm x 50 m
536003 Lino T 90 mm x 50 m
536004 T-Special 35 mm x 50 m


