
Rubbermagazijn antislip tape 

 

Montage instructie: 

 

Benodigdheden: rubberen handroller, rubberen hamer 

 

1. Bij gebruik van meerdere antislip tapes moeten deze minimaal 1,5 cm en maximaal 5 cm uit 

elkaar worden geplaatst. 

2. Snijd de tape op de juiste lengte. Snijd of knip dan de hoeken van de stukken rond af om 

omkrullen te voorkomen. 

3. Verwijder het beschermende schutpapier tot ca. 5 cm vanaf de zijkant en plaats de tape op het 

oppervlak. 

Belangrijk: Probeer het aanraken van de lijmlaag met de vingers tot een minimum te beperken. 

 

4. Druk de tape stevig op zijn plaats. Verwijder elke keer ca. 5 cm schutpapier en druk de tape goed 

vast. 

5. Bij kleine stukken tape verwijdert u in 1 x het schutpapier. Houd de tape vast bij de hoeken en 

buig deze iets omhoog. Plaats het middenstuk op de ondergrond en plak hierna de rest van de 

tape. 

6. Druk de antislip tape stevig vast met een rubberen handroller. Begin in het midden en rol naar de 

uiteinden toe. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen onder de tape zitten. 

7. Gebruik voor de vervormbare antislip tape een zachte rubberen hamer om de tape zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op de ondergrond. Druk de randen extra stevig aan. 

8. Plaats op trappen de antislip tape minimaal 1,5 cm van de rand om opkrullen en vroegtijdige 

slijtage te voorkomen. 

 

 

Voorbehandeling van oppervlakken 

 

1. Zorg voor een stofvrije, vetvrije, droge, schone en gladde ondergrond. Repareer gebroken of 

beschadigde delen van het oppervlak. 

2. Zorg ervoor dat de ondergrond boven de minimale montage temperatuur is: 

Standaard, vervormbaar en veerkrachtig middelfijn antislip tape: min. 4°C 

Veerkrachtig fijn antislip tape: min. 10°C 

 

3. Verwijder losgeraakte of afgebladderde verf voor het aanbrengen van de antislip tape. 

4. Verwijder eventuele vloerafwerking voor het aanbrengen van de antislip tape. 

5. Gebruik de juiste reiniger of oplosmiddel voor het reinigen van het oppervlak (zie tabel). Laat het 

oppervlak na het reinigen goed opdrogen. 

 



 
 

 

Instructies bij toepassen primer 

 

1. Gebruik primer op een schoon, droog en poreus oppervlak, in het bijzonder bij: 

- Ongecoate betonnen oppervlakken 

- Gecoat, geverfd of poreus beton indien het oppervlak bovengemiddeld ruw is 

2. Reinig het oppervlak grondig volgens bovenstaande tabel 

3. Gebruik een verfkwast om een dunne laag primer aan te brengen op de plaatsen waar u de antislip 

tape wilt bevestigen.  

4. Laat de primer goed drogen (hij mag niet meer plakkerig aanvoelen) voordat u de antislip  tape 

aanbrengt. Raadpleeg de verpakking voor de exacte droogtijd van de primer. 

 

 

Belangrijk: 

1. Alle oppervlakken moeten stofvrij, vetvrij, droog, schoon en glad zijn voordat de antislip tape 

wordt bevestigd. 

2. Ruwe of poreuze oppervlakken moeten eerst worden voorzien van een laag primer zodat de tape 

goed zal plakken. 

3. Gebruik een rubberen handroller om de antislip tape stevig aan te drukken. 

4. Antislip tape is niet geschikt voor constante onderdompeling in water. 

5. Antislip tape kan worden toegepast op de meeste geverfde oppervlakken, mits deze in goede 

staat zijn. Geverfde oppervlakken dienen volledig droog te zijn voordat de antislip tape wordt 

bevestigd.  

6. Zowel behandeld als onbehandeld hout moet worden geschilderd voordat de antislip tape kan 

worden bevestigd. 

7. Bevestig de antislip tape niet over voegen of over scheuren of barsten in het oppervlak. 

8. Antislip tape is niet geschikt voor gebruik op tegelvloeren in professionele/commerciële keukens. 

 

 

Onderhoud: 

1. Om de effectiviteit van het product te behouden, dient u de tape regelmatig te inspecteren. 

2. Om ervoor te zorgen dat de antislip tape vrij van vuil blijft - hetgeen de functionaliteit zou 

kunnen beïnvloeden - dient: 

- De standaard en vervormbare antislip tape regelmatig met een bezem te worden 

geveegd 

Oppervlak Oplosmiddel* Verwijder vloerafwerking, ontvetten,

 reinigen en naspoelen**

Primer aanbevolen

Metaal/polyethyleen/polypropyleen x nee

Geverfd metaal/PVC/geverfd hout/

glasvezelvloer met gel coating/epoxyvloer
x x nee

Ruw of glad poreus beton x ja

Geverfd of gecoat glad beton x nee

Vinyl/marmer/terrazzo/keramiek x nee

Stenen tegels*** x ja

*gebruik een oplosmiddel dat geschikt is voor het verwijderen van vetten en olie. Volg hierbij de instructie van de fabrikant

**gebruik een reinigingsmiddel, ontvetter of afbijtmiddel naar gelang de ondergrond

***niet aangeraden voor gebruik in professionele keukens



- De veerkrachtige antislip tape regelmatig te worden gedweild of met een bezem te 

worden geveegd 

3. Gebruik de juiste reiniger/ontvetter om het materiaal en het omliggende oppervlak vrij van vuil 

en vet te houden. 

4. Verwijderen of vervangen van versleten tape: 

- Trek de oude tape los van de ondergrond. Gebruik eventueel een heteluchtpistool om dit 

te vergemakkelijken. 

- Gebruik na het verwijderen van de oude tape een reinigingsmiddel om eventuele 

lijmresten te verwijderen voordat u de nieuwe antislip tape bevestigt. 


